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Sunuş 
1996 yılında kurulan İletişimliler Vakfı 8. yılına girdi. Uzun tartışmalar ve arayışların 
ardından, kaynak oluşturma çabalarına verdiğiniz destekle kurulan vakfımızın 5. 
Olağan Kurucular Kurulu’nu toplarken aradan geçen zaman içinde katettiğimiz mesafe 
başka örnekleriyle karşılaştırıldığında belki de küçük gelebilir. Ancak 1965 yılında 
başlayan ve A.Ü. SBF BYYO’dan A.Ü. İletişim Fakültesi’ne uzayan serüvende, 
aidiyet noktası bu kurum olanlar için örgütlenme konusunda katedilmiş en uzun 
mesafe ve oluşturulmuş en köklü ve işlevsel kurumun Vakfımız olduğunu söylemekle 
umarım başka ardaşlarımın hakkını yemiyorum.  
 
Yol boyunca bize eşlik eden, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki 
en büyük teşekkürü Yönetim Kurulu üyeleri hakediyor. Bütün yoğunluklarına rağmen 
üstlendikleri görevleri yerine getirmek için canla başla çalıştılar. Ama onlar kadar 2 
yıla emekleriyle damgasını vuranlar var; Ayrıntılarını raporun ilerleyen sayfalarında 
bulacaksınız, ama burada dört ismi anmak istiyorum, Ayça Olcaytu İşcen, Elif Karaer, 
Emel Esen Altun ve Nujin Yıldız. Projelerimize ağırlıklı olarak onların emekleri hayat 
verdi. Bu nedenle kocaman bir teşekkürü hakediyorlar.  
 
Son olarak, bu rapor, 31 Mart 2002 tarihinde gerçekleştirilen 4. Kurucular Kurulu’nun 
ardından görevi devralan ve 2 yıl görevde kalan yönetim kurulumuzun yaptıklarını 
sizlerin bilgisine topluca sunmanın yanı sıra, kurum tarihine düşünülen bir şerh olarak 
da algılanmalıdır.  
 
Saygılarımla,  
 
Yrd. Doç. Dr. Abdülrezak Altun  
İletişimliler Vakfı Başkanı  



 
Yönetim kurulunun görev dağılımı ve toplantılar 
 
Vakfımızın bundan önceki Genel Kurulu 31 Mart 2002 Pazar Günü saat:13.00’da 
Ankara Üniversitesi Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi’nde çoğunluk aramaksızın 27 
(yirmiyedi) kişinin asil üye olarak katılımayla gerçekleştirilmişti. Yapılan seçimler 
sonunda; Abdülrezak Altun, Fatih Keskin, Sibel Nart, Şengül Sislioğlu, Turgay Gürses 
ve Asiye İşcan Vakfın Yönetim Kurulu Asıl üyeliklerine; Selma Özinanır, Ayhan 
Sağocak ve Mehmet Macit Mert de Vakfın Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine 
seçildiler. Yönetim kurulu ilk toplantıda kendi arasında görev dağılımı yaparak, 
Abdülrezak Altun’u başkan, Şengül Sislioğlu’nu ikinci başkan, Fatih Keskin’i de 
sayman olarak görevlendirdi.  
 
Vakıf Resmi Tüzüğü’nün 12. maddesi gereği vakfımızın doğal üyesi olarak, dekanın 
ya da görevlendireceği bir dekan yardımcısının yönetim kuruluda görev alması 
gerekiyordu. Bu doğrultuda, önce Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Asker Kartarı yönetim 
kurulumuzda görev aldı. Ancak anılan kişinin dekan yardımcılığı görevinden ayrılması 
ile fakülteyi vakıf yönetim kurulunda temsil görevi de sona erdi. Bunun üzerine 
12.09.2003 tarihinde dekanlıktan yapılan talep doğrultusunda vakfımız doğal üyeliğine 
19.09.2003 tarihinde Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Yüksel atandı.  
 
Yönetim Kurulu görevi devraldığı tarihten itibaren iki yıl içinde toplam 35 toplantı 
gerçekleştirdi.  
  
En önemli işimiz burs fonu 
Vakfımız kuruluşundan beri her yıl olduğu gibi bu çalışma döneminde de Ankara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine burs vermeyi sürdürdü. 2001-2002 
öğretim yılı süresince 20 öğrenciye 40’ar milyon lira burs ödemesinde bulunduk. 
 
2002-2003 ders yılında ise ödenen miktar 50 milyon liraya yükseltildi, burs verilen 
öğrenci sayısı yine 20 oldu ancak sonradan vakfımızdam 3 öğrenci Ankara 
Üniversitesi Mezunlar Derneği’den burs almaya hak kazandı, bu öğrencilerin yerine 
‘yedek burslu’ olarak belirlenen iki öğrenci burs programına dahil edildi.  
 
Bu sene yani 2003-2004 ders yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’den çeşitli 
bölüm ve sınıflardaki 21 öğrencimize her ay 60’ar milyon burs vermeye devam 
etmekteyiz. Ayrıca Vakfımıza burs almak için başvuran ancak maddi yetersizlik 
sebebiyle burs veremediğimiz 10 öğrenciye Ankara Üniversitesi Mezunlar 
Derneği’nden, 1 öğrenciye Türk Eğitim Vakfı’ndan ve okulumuz mezunlarından sayın 
Uğur Becerikli’nin girişimleri sayesinde 9 öğrenciye Ankara Ticaret Odası’ndan burs 
olanağı sağladık. 
 
Bu arada burs fonumuzun gelirleri, yani bağışlar hakkında da bilgi vermek yararlı 
olabilir. Zira, bu yıl bu konuda önemli mesafeler aldığımıza inanıyoruz. 
Oluşturduğumuz ve ayrıntılarını ileride anlatacağımız bir elektronik haberleşme listesi 
aracılığıyla yaptığımız çağrıya bu yıl daha çok mezunumuzun yanıt vermesi bizi 
ziyadesiyle mutlu etti.  
 



Burs fonunu destekleyenlerin tümünü değil ama, bu yıl verdiğimiz 60 milyonluk burs 
miktarı ve katlarını ödeyenleri burada anmak isteriz; Ahmet Abakay, Suat Altınol, 
Belma Örs/Sağhan Dolu, Oya Tokgöz, Korkmaz Alemdar, Ali Osman İnceoğlu, 
Hüseyin Bektaş, Vecdi Seviğ, Fatma/Süleyman Coşkun, Recep Karagözlü ve Şafak 
Bakkalbaşıoğlu’nun yanı sıra, “çorbadaki tuz” gibi hali vakti elverdiğince katkıda 
bulunanlara, İletişim Fakültesi öğretim elemanlarına ve mezunlara binlerce teşekkür 
ederiz.  
 
Kuruluştan kurumsallaşmaya 
Yönetim kurulumuzun görev süresinde yaptığı en önemli iş vakfımız için bir ofis 
oluşturmak oldu. Mekan açısından oldukça sıkışık bir durumda olunmasına rağmen, 
fakültenin bodrum katında, kütüphane deposu olarak kullanılan odanın vakıf hizmetine 
tahsisi istendi. 2002’nin az aylarında bu odanın temizlik, badana, aydınlatma ve 
döşenmesi vakfımız tarafından sağlandı. Odaya fakülte santralinden bir telefon hattı 
alındı. Bilgisayar, printer, faks cihazı yerleştirildi. Böylece 1996 yılından bu yana 
çeşitli merkezlerde dağınık durumda bulunan vakıf evrakı, Kültür ve İletişim Dergisi 
kayıtları ve basılmış nüshaları bir araya toplandı. Eylül 2002 tarihinden itibaren burada 
bir arkadaşımızın sürekli bulunması sağlandı. Bu çerçevede, Eylül 2002-Mart 2003 
tarihleri arasında Ayça Olcaytu İşcen, Mart 2003-Ağustos 2003 arasında Elif Karaer 
ve Ağustos 2003’ten beri de Nujin Yıldız vakfımızın günlük işlerinin yürütülmesi için 
destek veriyor. Bu arada Eylül 2003 ile Aralık 2003 tarihleri arasında kısa bir süre 
destek veren Emel Esen Altun’un adını da anmak gerekir. Bütün bu çalışmalar sonucu, 
vakfın günlük işleri konusunda prosedürler ve işleyişler oluşturuldu.  Artık kuruluş 
dönemini atlatıp, kurumsallaşma dönemini girdiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.  
 
Geleneksel Sonbahar Yemekleri ve Panayırlar 
Daha önceki Genel Kurul Toplantıları’nda da sıkça belirtildiği gibi Vakfımızın temel 
amaçlarından biri “okulumuzla mezunlarımız arasında bir köprü oluşturmak”tır. Bu 
doğrultuda başlattığımız Geleneksel Sonbahar buluşmalarından sekizincisi 19 Ekim 
2002 tarihinde King Otel’de, dokuzuncusu ise 18 Ekim 2003 tarihinde BüyükHanlı 
Park Otel’de gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu her iki yemekte de geçmiş 
yıllarda olduğu gibi fakültede geçirilen güzel günler anıldı ve artık geleneksel hale 
gelen ve her sene mezuniyette  25. yılını geride bırakanlara gecenin ve geçen 25 yılın 
hatırası olacak plaketler dağıtıldı.  
 
Bilindiği gibi her yıl mezunlarımızı biraraya getirdiğimiz bir diğer buluşma ise, 
İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen ve Vakfımızın desteklediği “Bahar 
Panayırları”. 26 Mayıs 2002 ve 24 Mayıs 2003’te gerçekleştirilen iki panayırda da 
mezunlarımız ve öğrenciler biraraya gelerek doyasıya eğlendiler. 
 
İyi günde kötü günde 
Vakfımız mezunlarımızı ve öğrencileri biraraya getirmenin yanısıra geçmiş yıllarda 
olduğu gibi onları acı günlerinde yalnız bırakmadı.  
 
Mezunlarımızdan, aynı zamanda okulumuzda da hoca olarak dersler vermiş, Doç. Dr. 
Necip Hablemitoğlu’nu halen aydınlatılamamamış bir cinayet sonucu 19 Aralık 2002 
tarihinde kaybettiğimizi hatırlayacaksınız. Vakıf olarak mezunlarımızı cenaze 
töreninde temsil ettik.  Uzun yıllar okulumuzda eğitim vermiş hocalarımızdan Süha 



Arın’ı ise 2 Şubat 2004’te İstanbul’da yitirdik. Cenazesine katılma fırsatı bulamadık. 
Ancak mezunlarımızdan Nurçay Türkoğlu İletişimliler Vakfı adına çelengimizi 
götürdü. Böylece Nurçay hocamız orada bulunamayan öğrencilerinin tüm yükünü de 
omuzlamış oldu.  
 
Tüm mezunlar “Gurbet Kuşları” filmine davet edildi 
Mezunların bir araya getirildiği etkinliklerden biri de, 19 Aralık 2003 Cuma günü 
Ankara Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi. 15. Ankara Film Festivali 
kapsamında  festival yönetimi, açılış filmi olan Gurbet Kuşları filmininin Kızılırmak 
Sineması'nda gerçekleştirilen ikinci gösterimi için vakfımıza 200 adet bilet temin etti. 
Biz de Vakıf olarak hem mezunlarla  birbirimizi görmek hem siyah beyaz bir filmle 
biraz nostalji yapmak için gösterime mezunlarımızı ve öğrencilerimizi davet ettik 
 
Elektronik haberleşme listemiz: byyo-ilef@list.ankara.edu.tr  
Sayısının 6 bine yaklaştığını bildiğimiz mezunlarımızla, hızlı ve etkili bir haberleşme 
mesanizması oluşturmak amacıyla, internet teknolojilerinden yararlanarak 3 yıl önce 
bir liste oluşturulmuştu. Ancak, bu liste uzunca bir süre geliştirilemedi. Yeni 
yapılanma çerçevesinde vakıf olarak bu işi ele aldık ve listeyi aktif hale getirdik. Her 
gün yeni katılımlarla zenginleşen listemizde haben 1400 mezuna anında ulaşma 
şansımız bulunuyor. Mezunlarımızın uzun yıllardan sonra birbiriyle sanal ortamda da 
olsa karşılaşmalarının yarattığı heyecan ve yoğun mesaj trafiğinin yanısıra bu şekilde 
bir çok mezunumuza da iş olanakları sağlanabiliyor. 
 
Ahmet Taner Kışlalı’yı ve Mahmut Tali Öngören’i anma programları 
Vakfımızın sürekli ve aktif olarak katıldığı iki anma programı hakkında da bilgi 
vermek isteriz. İkisini de kısa aralıklarla kaybettiğimiz değerli hocalarımız Mahmut 
Tali Öngören (Ö. 1999) için 13 Ekim’de, Ahmet taner Kışlalı için de (Ö. 1999) 21 
Ekim’de gerçekleştirilen anma programlarına hem mezunlar, hem de İletişim Fakültesi 
adına yaptığımız katkılarla bu iki değerli insanın layıkıyla hatırlanmasına vesile olmak 
bizi oldukça gururlandırıyor. 
 
Bu iki değerli insan için düzenlenen törenlere katılımımız, giderek, bu etkinliklerdeki 
merkezi rolümüzü güçlendirmektedir. Bu çerçevede, kamu kuruluşları ve belediyelerin 
yanı sıra, sivil toplum örgütleriyle de gerçekleştirdiğimiz işbirliği, iki hocamızın 
manevi huzurlarında vakmızın gelişimine ve tanınmasına da olumlu katkılarda 
bulunmaktadır.  
 
Meslekte 50. Yıl Onur Günü 
İlki 31 Mayıs 2000 tarihinde İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Vakfımız 
tarafından gerçekleştirilen “Meslekte 50. Yıl Onur Günü” etkinliğinde meslek 
yaşamında 50 yılını geride bırakan 10 gazetecimize yapılan  törenle birer şükran 
plaketi sunulmuştu. Törende ayrıca A.Ü İletişim Fakültesi’nin uygulama gazetesi 
Görünüm’e emek veren ve Araştırmacı Gazetecilik çalışması yapan öğrencilere birer 
anı plaketi verilmişti. 
 
Genel olarak iletişim mesleğine dönük duyarlılığın ve ilginin artmasını amaçlayan 
Vakfımız, ülkemizde, bu alanda pek çok kişi ya da kurum tarafından dağıtılan ve 
kriterleri konusunda her zaman şüphe duyulan ödüllere karşı ilkeli bir yanıt olacağı da  



inancıyla “Meslekte 50 Yıl etkinliğini” gelenekselleştirmek çabalarını sonraki yıllarda 
da sürdürdü. 
 
23 Mayıs 2003 Cuma günü saat 16.00’da Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusü’ndeki 
Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Konferans Salonu’nda 
bir tören düzenledi.Tören kapsamında ayrıca, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğrencilerinin, uygulamalı dallarda yaptıkları çalışmalarla başarı gösterenlerine de 
“Öğrenci Emek Ödülü” verildi. Törenin bu haliyle eski ve yeni kuşakların bir araya 
gelmesi açısından da anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 2 saat süren törene 
gazetecilik, radyo ve sinema dünyasından 86 usta katıldı. Davetlilerin ve medyanın da 
yoğun ilgi gösterdiği toplantı sonrasında konukların birbiriyle kaynaşması amacıyla 
saat 18.30’ta yaklaşık 1-1.5 saat sürecek bir ikram yapıldı. Törene başta 
Cumhurbaşkanı olmak üzere, devlet erkanı, üniversite protokolü, öğretim elemanları, 
basın meslek kuruluşlarının temsilcileri, Ankara’daki basın örgütlerinin temsilcileri ile 
öğrenciler davet edildi. Kokteylin ardından meslekte 50 yılını doldurmuş konuklar ile 
etkinliğin gerçekleştirilmesi için çalışan ekibin katıldığı bir akşam yemeği verildi. 
Böylece gün içindeki yoğunluk sebebiyle, yeterince hasret giderememiş eski 
meslektaşlar, daha geniş zaman bulacağı yemekte bu imkanı bulabildiler. Yemek, 
Gazeteciler Cemiyeti’nin değerli başkanı Sn. Nazmi Bilgin’in evsahipliğinde Park 
Otel’de gerçekleştirildi.  
 
Büyük çoğunluğu İstanbul’dan olmak üzere İzmir, Bodrum, Balıkesir ve 
Kahramanmaraş’tan gelen konuklarımızdan talep edenlere yol ve konaklama hizmeti 
vakfımızca sağlanan etkinliğe pek çok kurum maddi destek verdi. Radyo Televizyon 
Üst Kurulu, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Gazeteciler Cemiyeti, Zaman gazetesi, 
Anadolu Ajansı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TRT, Ankara Ünivresitesi Rektörlüğü, 
A.Ü. İletişim Fakültesi Dekanlığı, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye 
Gazeteciler Sendikası ve Denk Ajans’a burada tekrar teşekkür etmeyi bir borç biliriz.  
 
Perşembe toplantıları 
Yönetim kurulumuzun görevde olduğu süre içinde başlattığı etkinliklerden biri de, 
mezunların her ay düzenli olarak görüşmesini sağlamak amacıyla planlanan 
“Perşembe toplantıları” oldu. İlkini 17 Ekim 2002 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 
Perşembe toplantılarına önce King Otel’de başladık, daha sonra Gazeteciler 
Cemiyeti’nin sıcak ve içten yaklaşımıyla toplantıları Cemiyetin Çevre Sokak’taki 
merkezinde sürdürüyoruz. Bu arada Perşembe toplantılarının sorumluluğunu üstlenen 
Serhat Hürkan’a da da gösterdiği gayret için şükranlarımızı sunmalıyız.  
 
Perşembe toplantıları konusunda belirtmemiz gereken bir nokta da bu toplantılar 
kapsamında gerçekleştirilen sunuşlardır. Bu kapsamda, 17 Ekim 2002’de eski 
hocalarımızdan Nihat Subaşı’yı andık. Kasım 21 Kasım 2002 Erol Tuncer 3 Kasım 
seçimlerinin sayısal ve siyasal sonuçlarını değerlendirdi. 19 Aralık 2002 tarihindeki 
toplantıda eski dışişleri bakanı Prof. Dr.Şükrü Sina Gürel Kıbrıs sorunu hakkında bilgi 
verdi. 16 Ocak 2003 tarihinde Mehmet Ali Kışlalı ve Ali Tartanoğlu Irak’taki 
gelişmeleri anlattı. 20 Şubat 2003’te burs fonuna bağış yapanlar için küçük bir tören 



gerçekleştirdik. Mayıs ayına kadar mezunlar kendi aralarında görüştü. Yaz için 
verdiğimiz ara epey uzun oldu. 24 Ocak 2004 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantının 
konusu, medyada sahiplik yapısı, ilişkileri ve çalışanların örgütlenmesiydi. Toplantıya, 
Star gazetesinden Taşkın Şenol ve TGS Genel Sekreteri Ercan İpekçi konuşmacı 
olarak katıldı. 27 Şubat 2004 tarihindeki toplantının konuğu ise deneyimli gazeteci 
Altan Öymen oldu.  
 
“Kamu Yayıncılığı’nın Geleceği” Konulu Panel 
“Kamu Yayıncılığı’nın Geleceği" konulu panel ise 26 Aralık 2003 Cuma günü saat 
14.00’te Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi'nde 
gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ögretim üyesi Prof. Dr. Haluk 
Geray’ın yönettiği panele konuşmacı olarak, Doç. Dr. Zakir Avsar (RTÜK 
Baskanvekili), Prof. Dr. Bülent Çaplı (A.Ü. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi), Ahmet 
Tarakçioglu (TRT Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanı) konuşmacı olarak katıldı.  
 
 
Kültür ve İletişim Dergisi 7. yaşına bastı 
Vakfımızın Akademik bir yayın organı olan ve 1998 yılı Ocak ayında ilk sayısı 
yayınlanan Kültür ve İletişim Dergisi 7. yaşına bastı. 6 ayda bir yayınlanan Kİ için 
burada ifade edilmesi gereken en önemli gelişme, 10. sayıdan itibaren derginin Yay-
sat aracılığıyla Ankara, İstanbul ve İzmir’de dağıtıma çıkması oldu. Böylece derginin 
abone ve Ankara’daki kitabevleri aracılığıyla dağıtımının yanı sıra, bu kanalla da 
okuyucuya ulaşması sağlandı. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün de abone olduğu 
dergi bu yolla önemli sayılabilecek bir okur kitlesine ulaştı. Kurulduğu günden beri 
vakfımızın maddi desteği ile ayakta duran Kİ bu girişimlerle  
 
Öğrenci etkinlikleri desteklendi 
Vakfımız, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de öğrenci etkinliklerini 
desteklemeye devam etti. Okulumuz öğrencilerinin oluşturduğu çeşitli kulüplerin 
etkinliklerinin finansmanına katkıda bulunduk. Bunlara arasında IAA 
Üniversitelerarası Rekllam Yarışması’na katılan ekipler bu dönemde de addi olarak 
desteklendi. Ayrıca, Görünüm gazetesine çeşitli ayni katkılar sağlandı. Belgesel ve 
Kısafilm Atöylesi’nde yapılan Ayrılığa Düğün adlı belgeselin gerçekleşmesine küçük 
bir maddi katkı sağladık. Sözkonusu film Ankara film Festivali’nde 3. oldu.  
 
Diploma törenleri 
Fakültemiz mezunları için sömestr sonunda yapılan ve 1999-2000 ders yılından beri 
daha düzenli gerçekleşmesi için vakfımızca üstlenilen andaçların basımı, diploma 
töreni ve balodan oluşan törenlerin organizasyonlarına devam etti. Diploma törenleri 
sırasında derece alan öğrencilere geleneksel olarak birer gümüş ayna hediye edildi ve 
ve başarılı öğrencilere birer plaket verildi.  
 
35 yeni cübbe ve kep diktirildi 
Fakültemizde 1992 yılından bu yana aralıksız devam eden mezuniyet törenleri 
sırasında kullanılan cübbe ve keplerde yaşanan sıkıntıyı gidermek için her yıl belli 
miktarda cübbe ve kepin stoklara eklenmesi uygulamasını başlattık. Özellikle 



mezuniyet etkinliklerinden sağlanan kaynaklarla 2003 yılında 1 milyar 50 milyon TL 
fon ayırarak, 35 cübbe ve kep dikilmesini sağladık. Bunları fakülteye bağışladık.  
 
Okula teknik katkıya devam edildi 
Okulun teknik aksamındaki arızaların giderilmesinde fakültemizin zaman zaman 
güçlük çekmesi sebebiyle Vakfımıza yaptığı başvurular sonucunda bu aksaklıkların 
giderilmesi sağlandı. Ayrıca başta Radyo Birimlerine malzeme alındı. 
 
Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali  
Vakfımızın uzun süreden beri katkıda bulunduğu etkinliklerden biri de, Uçan Süpürge 
Kadın Filmleri Festivali’dir. Bu etkinlik kapsamında 2003 yılında Kültür 
Bakanlığı’ndan sağlanan 45 milyar TL etkinliğin gerçekleştirilmesi için harcanmıştır.  
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