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Sunuş 

1996 yılında kurulan lletişimliler Vakfı 10. yılına girdi. Uzun tartışmalar ve arayışların 
ardından, kaynak oluşturma çabalarına verdiğiniz destekle kurulan vakfımızın 6. Ola-
ğan Kurucular Kurulu'nu toplarken aradan geçen zaman içinde katettiğimiz mesafe 
başka örnekleriyle karşılaştırıldığında belki de küçük gelebilir. Ancak 1965 yılında baş-
layan ve A.Ö. SBF BYYO'dan A.Ü. iletişim Fakültesi'ne uzayan serüvende, aidiyet noktası 
bu kurum olanlar için örgütlenme konusunda katedilmiş en uzun mesafe ve oluştu-
rulmuş en köklü ve işlevsel kurumun Vakfımız olduğunu söylemekle umarım başka ar-
kadaşlarımın hakkını yemiyorum. 

Yol boyunca bize eşlik eden, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki 
en büyük teşekkürü Yönetim Kurulu üyeleri hak ediyor. Sibel Nart, Fatih Keskin, Süley-
man Coşkun, Şükrü Küçükşahin, Selma Özinanır, Meltem Ağduk, Canan Özgür, Selma 
Kazbek ve Serhat Hürkan bütün yoğunluklarına rağmen üstlendikleri görevleri yerine 
getirmek için canla başla çalıştılar. Ama onlar kadar vakfımızın ofisinde tam gün hiz-
met veren Nujin Yıldız'ın da emeklerini anmadan geçmeyeceğim. 

Son olarak, bu rapor, 21 mart 2004 tarihinde gerçekleştirilen 5. Kurucular Kurulu'nun 
ardından görevi devralan ve 2 yıl görevde kalan yönetim kurulumuzun yaptıklarını siz-
lerin bilgisine topluca sunmanın yanı sıra, kurum tarihine düşünülen bir şerh olarak da 
algılanmalıdır. 

Saygılarımla, 

Yrd. Doç. Dr. Abdülrezak Altun 
iletişimliler Vakfı Başkanı 



Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı 

Vakfımızın bundan önceki Genel Kurulu 21 Mart 2004 Pazar Günü saat:11.00'da Ankara 
Üniversitesi Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi'nde çoğunluk aramaksızın 80 (seksen) kişi-
nin asil üye olarak katılımıyla gerçekleştirilmişti. Yapılan seçimler sonunda; 
Abdülre-zak Altun, Süleyman Coşkun, Fatih Keskin, Sibel Nart, Meltem Ağduk, Selma 
Özinanır, Şükrü Küçükşahin Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine, N. Serhat Hürkan, Selma 
Kazbek ve Canan Avşaroğlu Özgür de Vakfın Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine 
seçildiler. Yönetim kurulu ilk toplantıda kendi arasında görev dağılımı yaparak, 
Abdülrezak Altun'u başkan, Sibel Nart'ı ikinci başkan, Fatih Keskin'i de sayman olarak 
görevlendirdi. 

Kanuni Değişiklikler 

"Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına dair 5072 No'lu Kanun" uyarınca 
Vakıf Resmi Tüzüğü'nde çeşitli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklik uyarınca; 

Vakıf Senedi'nin 1. maddesinde yer alan Vakfın adının "Ankara iletişimliler Vakfı" ola-
rak değiştirildi. 

Vakıf Senedinin Kurucular kurulu'nun oluşumunu tarif eden 8. maddesinin "Ankara 
Üniversitesi iletişim Fakültesi Dekanlığı (Dekan veya onun görevlendireceği bir Dekan 
Yardımcısı)" hükmünü içeren A bendi ile. Yönetim Kurulu'nun oluşumunu belirleyen 12. 
maddesinin tamamını yürürlükten kaldırıldı. Bu geçen çalışma döneminde Yönetim 
Ku-rulu'nda Dekan ya da dekanın ya da görevlendireceği bir dekan yardımcısının görev 
almadı. 

Yine bu kanun yapılan değişiklikle Vakfımızın merkezi 09.07.2004 tarihinde gerçekleş-
tirilen Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca Ant Sokak No: 26/2 Çanka-
ya / Ankara adresine taşındı. 



Öğrencilere Maddi Katkıda Bulunmaya Devam Ettik 

Lisans Bursları: 
1996 yılında kurulan Vakfımız 1997 yılından bu yana, ağırlıklı olarak mezunlarından 
sağladığı kaynaklarla A.Ü. İletişim Fakültesi'nde lisans düzeyinde 2., 3., ve 4. sınıflarda 
okuyan başarılı öğrencilerden maddi desteğe ihtiyaç duyanlara burs veriyor. 1996 yı-
lında 4 öğrenci ile başlayan burs bugün yılda 26 kişiyle devam ediyor. Geride bırakılan 
9 yılda burslarla desteklenen öğrenci sayısı 196'ya ulaştı. 2004-2005 öğretim yılı 
süresince burs başvuruların değerlendirmek amacıyla 21 Ekim 2004 Perşembe günü 
toplanan komisyonlar tarafından belirlenen; Elif Bolat (HİT-4), Gökhan Gül (RTS-4), 
Güler Can (GZT-4), Hakan Güngör (RTS-2), Halil Damar (HİT-2), Hatice Çakır (GZT-3), 
İbrahim Saçin (HİT-3), Mehmet Emin Demir (GZT-3), Mehtap Özden (HİT-2), Meltem 
Denli (HİT-4), Murat Şahin (HİT-3), Nagihan Harman (GZT-2), Nebahat Dikme (GZT-2), 
Nurgüzar Yalçın (GZT-2), Nursel Demir (GZT-2), Ömer Servi (HİT-2), Özgür Cenik (RTS-3), 
Sevda Kaymaz (GZT-2), Sonnur Daştan (HİT-4) ve Yalçın Demirağ1 (RTS-2) adlı 
öğrencilere 2004-2005 öğretim yılında 8 ay boyunca öğrenciye 100'er Yeni Türk Lirası 
burs ödemesinde bulunulmasına karar verildi. Ancak sonradan ismi anılan 
öğrencilerden 3 tanesi Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği'den burs almaya hak 
kazandığı için burs programından çıkarıldı. 

Ayrıca fakültemiz Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencisi Hatice Nurdan Özbay'ın 
29.03.2005 tarihinde vakfımıza maddi destekle ilgili talebi üzerine kendisine vakfımız ta-
rafından Mart, Nisan, Mayıs aylarını kapsayacak şekilde 3 aylık toplam 300 YTL burs öde-
mesi yaptık. 

2005-2006 öğretim yılında da burs vermeye devam etmekteyiz. Ancak bu sene burs 
için yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla 26 Ekim 2005 Çarşamba günü topla-
nan komisyonlar toplam 109 öğrenci ile görüştü. Görüşmeler sonrasında 2005-2006 
öğretim yılında burs verilen öğrenci sayısının 20'den 26'ya çıkarılıp verilecek burs 
miktarının 8 ay boyunca 75'er YTL (75.000.000 TL) olmasına karar verildi. Bu doğrul-
tuda; A. Naile Aksoy (HİT-2), Ali Deha Ersoyol (HİT-4), Başak Arslan (RTS-2), Ebubekir 
Budak (GZT-3), Fikret Şanver (HİT-4), Gönül Ekucu (GZT-2), Hatice Çakır (GZT-4), Hatice 
Nurdan Özbay (RTS-4), Hatice Ürün (HİT-4), Hidayet Kaan Arslan (HİT-3), ipek Şekerciler 
(RTS-3), Kadir Yılmaz (RTS-4), Kemal Cengiz (GZT-2), Meryem Otabaşi (HİT-2), Neba- 



hat Dikme (GZT-3), Nilay Bozdağ (GZT-3), Nimet Görkem (HİT-2). Nurşen Akay (HİT-2), 
Servet Erbayi (GZT-2), Sevda Kaymaz (GZT-3), Sevtap Sırakaya (RTS-2), Sinem Aydın 
(GZT-2), Suphiye Şen (HİT-3), Şükran Tüy (HİT-2), Yasemin Küçer (GZT-2), Yasemin 
Tok-göz (GZT-2) adlı öğrencilere 2005-2006 öğretim yılında Mayıs 2006'ya kadar burs 
verilmeye devam ediliyor. 

Öngörenler Lisansüstü Bursları: 
Türkiye'de televizyon yayıncılığının öncülerinden, bir dönem Öğretim Görevlisi olarak 
fakültemize de hizmet veren ve 1999 yılında vefat eden değerli insan Mahmut Tali Ön-
görenler ile 2001 yılında vefat eden eşi Esin Öngören'in miraslarından bağışlanan kay-
nak ile bu iki insanın anısını yaşatmak üzere lisansüstü öğrencilere de burs vermeye 
başladık. Burs Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi lisansüstü programlarında (yük-
sek lisans ve doktora) eğitim görenler ile Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi lisans 
programlarından mezun olup, başka yükseköğretim kurumlarında iletişim alanında li-
sansüstü eğitim gören öğrencilere 2004-2005 öğretim yılından itibaren verilmeye 
başlandı ve burs sayısı ders aşaması ve tez aşaması için toplam 10 (on) burs olarak be-
lirlendi. Bursların miktarı ise ders aşaması ve tez aşaması için 100 milyon TL. olarak 
öngörülmüştür. Bu miktar bursun başladığı tarih esasa alınmak kaydıyla her yıl % 10 
artırılır. 

Yapılan başvurular, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından 
görevlendirilen üç öğretim üyesine, Ankara lletişimliler Vakfı Yönetim Kurulu tarafın-
dan görevlendirilen ve tercihen akademisyen iki üyenin katılımıyla oluşan toplam beş 
kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir. Ayrıca seçimin ardından, komisyon, 
bursların devamı için verilecek değerlendirme raporlarını da incelemek ve bursların 
devamına ya da sonlandırılmasına karar vermekle de görevlendirildi. 

2004-2005 Öğretim Yılında; Öngörenler Lisansüstü Bursu'na 12 başvuru oldu, başvuran 
öğrencilerin teslim ettikleri dosyalar ve bu dosyalarda verdikleri bilgiler ışığında Ön-
gören Lisansüstü Bursları Komisyonu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda toplam 
10 öğrenci bursu almaya hak kazandı. Bu doğrultuda; Eren Yüksel (AÜ SBE RTS, YL tez), 
Hilal Gürler (AÜ SBE RTS, YL tez), Hülya Doğan (AÜ SBE RTS, YL tez), Güneş Turgut (AÜ 
SBE RTS, YL ders), Savaş Bozkurt (AÜ SBE RTS, YL ders), Evren Doğan (AÜ SBE GZT, YL 
tez), Nurcan Atasoy (AÜ SBE HİT, YL ders), Burcu Aksu (AÜ SBE HİT, YL ders), Aylin Yıl- 



dirim (AÜ SBE GZT, YL ders), Atıl Eylem Atakav (Southampton Enst.. Faculty of Media, 
Arts and Society, ingiltere PHD tez) adlı öğrencilere 2004-2005 öğretim yılında Haziran 
ayına kadar ayda 100 YTL olan burs ödemesinde bulunuldu. Bu öğrencilerden Atıl 
Eylem Atakav'ın ise bursu hala devam etmektedir. 

2004-2006 Öğretim Yılında; Öngörenler Lisansüstü Bursu'na 11 başvuru oldu. başvuran 
öğrencilerin teslim ettikleri dosyalar ve bu dosyalarda verdikleri bilgiler ışığında Ön 
gören Lisansüstü Bursları Komisyonu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda toplam 
2004-2005 öğretim yılında burs almaya hak kazanan ve doktora düzeyinde eğitim gö 
ren Atıl Eylem Atakav'ın bursu devam ettiği gözönünde bulundurularak 9 öğrenci bur 
su almaya hak kazandı. Bu doğrultuda; Atıl Eylem Atakav (Southampton Enst., Faculty 
of Media. Arts and Society, İngiltere PHD tez), Emel Uzun (AÜ SBE HİT, YL ders), Adem 
Demircan (AÜ SBE GZT, YL ders), Güneş Turgut (AÜ SBE RTS. YL tez), Bülent Yenilmez 
(AÜ SBE RTS, YL ders). Pınar Yıldız (AÜ SBE RTS. YL ders), ilkay Kara (AÜ SBE HİT. YL 
ders), Süleyman Güven (AÜ SBE HİT, YL ders), Savaş Bozkurt (AÜ SBE RTS. Y L 
tez), Güldana Murzakulova (AÜ SBE GZT, YL ders) adlı öğrencilere 2005-2006 öğretim 
yılında ayda 110 YTL burs ödemesinde bulunmaya devam ediyoruz. 

2005-2006 eğitim öğretim yılı için yaklaşık 35 bin YTL'yi bulan burs ödemelerimiz için 
ana kaynak siz değerli kurucu ve mezunlarımızın yaptığı bağışlarla karşılanmaktadır. 
Bağışlar bu kaynağın tamamını karşılamaya yeterli olmasa da, siz kurucu ve mezunlara 
bu konuda gösterdiğiniz çaba için şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz. Halen sayıları 
100'e yaklaşan sürekli destekçilerimize ise bursiyerlerimizin teşekkürlerini iletmekten 
büyük mutluluk duymaktayız. 

Geleneksel Sonbahar Yemekleri ve Panayırlar 

Daha önceki Genel Kurul Toplantılarımda da sıkça belirtildiği gibi Vakfımızın temel 
amaçlarından biri "okulumuzla mezunlarımız arasında bir köprü oluşturmaktır. Bu 
doğrultuda başlattığımız geçtiğimiz çalışma döneminde birçok etkinlik düzenledik. Fa-
kültede geçirilen güzel günler anıldığı bu güzel etkinliklerden kısaca söz edecek olur-
sak: 



İstanbul Buluşması (17 Nisan 2004): 
İTÜ Mühendisane'deki yemekte 90'a yakın mezunumuz bir araya geldi. 

İzmir Buluşması (9 Ekim 2004): 
İzmir ve çevre illerdeki mezunların yoğun isteği üzerine ve 1978 mezunlarımızdan Konca 
Yumlu ile 2003 mezunlarımızdan Gamze Karademir'in yardımlarıyla düzenlediğimiz 
gecede Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Tesislerindeki yemekte 30'a yakın 
mezunumuz bir araya geldi. 

Sonbahar Buluşması (27 Kasım 2004): 
Ankara'daki mezunları bir araya getirmek, en azından kendi dönem arkadaşlarıyla yıllar 
sonra güzel bir gece geçirmelerini sağlamak için sonbahar aylarında düzenlenen 
"Sonbahar Buluşması"nın onuncusunu yaklaşık 150 mezunumuzun katılımıyla 27 Ka-
sım 2004 tarihinde gerçekleştirdik. Bu gecede artık geleneksel hale getirdiğimiz şekilde 
1979 mezunlarına mezuniyetlerinin 25. yılı anısına birer plaket verildi. Bu gecenin 
organizasyonu ve 1979 mezunlarına ulaşmak konusunda bizden yardımlarını esirge-
meyen o dönem mezunlarından Haldun Cezayirlioğlu, Yasemin Kaya, Enis Bağdadioğ-lu 
ve Feyza Okan'ın da desteklerine değinmekte fayda var. 

İstanbul Buluşması (14 Mayıs 2005): 
TSYD Tesislerindeki buluşmada, 50'yi aşkın mezunuz biraya geldi. 

40. Yıl Balosu (19 Kasım 2005): 
lletişimliler Vakfı olarak, 19 Kasım 2005 Cumartesi günü onbirincisini düzenlediğimiz 
geneleksel sonbahar yemeğini, bu yıl okulumuzun kuruluşunun 40. yıldönümü dolayı-
sıyla farklı bir atmosferde kutladık. Geceye okulumuzun kuruluşunda da önemli katkı-
ları bulunan Hıfzı Topuz'un katılması gecenin sürprizlerinden biri oldu. Bu sene de, 
1980 yılı mezunları mezuniyetlerinin 25. yılını kutladılar ve gecede onlara birer plaket 
verildi. 0 dönemin mezunlarından Cenap Kayasü ile Muafla Erkul'un yardımlarıyla dü-
zenlediğimiz bu buluşmanın bizim için başka bir önemi de, ilk kez vakfımızın bir etkin-
liğin duyurusunu sadece daha önceki toplantıda sözettiğimiz elektronik haberleşme 
aracılığı ile yaptık ve geceye 141 kişi katılarak hem yıllardır göremedikleri arkadaşla-
rıyla sohbet edip, hem de Fakültemizin 40. kuruluş yıldönümünü kutlayıp doyasıya eğ-
lendiler. 



 
Bahar Panayırları 
Bilindiği gibi geleneksel hale getirdiğimiz ve her yıl mezunlarımızı biraraya getirdiği-
miz bir diğer buluşma ise, iletişim Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen ve Vak-
fımızın desteklediği "Bahar Panayırları". Sekizincisini 22 Mayıs 2004 Cumartesi günü; 
dokuzuncusunu ise 21 Mayıs 2005 Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz öğrenciler, öğ-
retim elemanları, çalışanların ve mezunların; kısacası BYYO-İLEF camiasının biraraya 
geldiği her iki etkinlik de kelimenin tam anlamıyla "panayır" havasında geçti. Panayırda 
tüm BYYO-İLEF camiası doyasıya eğlendiler. 

Acı Kaybımız Erol Mutlu 

Mezunumuz, hocamız, fakültemizin eski dekanlarından ve Vakfımızın Kurucu üyelerin-
den Prof. Dr. Erol Mutlu'nun uzun süre mücadele ettiği kansere daha fazla 
direneme-yerek, 20 Şubat 2005'te de eşini de kaybetmesinin ardından 8 Mart günü 
yaşamını yitirdiğini hatırlayacaksınız. Erol Hocamızı, vefatının ertesi günü Ankara 
Üniversitesi iletişim Fakültesi önünde yapılan bir törenin ardından yakınları, sevenleri 
ve öğrencileri ile birlikte, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından 
ebedi istirahatgâ-hına uğurladık. 

Anma Programları 

Vakfımızın sürekli ve aktif olarak katıldığı iki anma programı hakkında da bilgi vermek 
isteriz, ikisini de kısa aralıklarla kaybettiğimiz değerli hocalarımız Mahmut Tali Öngö-
ren (Ö. 1999) için 13 Ekim'de. Ahmet taner Kışlalı için de (Ö. 1999) 21 Ekim'de gerçekleş-
tirilen anma programlarına hem mezunlar, hem de iletişim Fakültesi adına yaptığımız 
katkılarla bu iki değerli insanın layıkıyla hatırlanmasına vesile olmak bizi oldukça gu-
rurlandırıyor. 

Mahmut Tali Öngören Anma Töreni: 
Çok yönlü kişiliği ile toplumsal yaşamımızın her alanına katkı sağlayan, ve 1999'da vefat 
eden değerli Hocamız Mahmut Tali Öngören için, bugüne kadar emek verdiği ku-
rumlar, (Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi Dekanlığı, Ankara Üniversitesi iletişim 
Fakültesi Mezunları Vakfı, Çağdaş Gazeteciler Derneği, TRT, Cumhuriyet Gazetesi, in-
san Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı) 



ve ailesiyle birlikte anısını yaşatmak için her ölüm yıldönümünde olduğu gibi 13 Ekim 
2004'te de bir anma etkinliği gerçekleştirdik. Etkinlik çerçevesinde Prof. Dr. Oğuz 
Ona-ran'ın konuştuğu "Mahmut Tali Öngören ve Sinema" adlı konferans, ve "Arka 
Bahçenin insanları" adlı öğrenci filmi gösterimi yapıldı. 
13 Ekim 2005'te gerçekleştirilen Mahmut Tali Öngören 6. ölüm yıldönümü Anma Prog-
ramı ise; Vakfı Başkanı Yard. Doç. Dr. Abdülrezak Altun ve Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Tolungüç'ün yaptıkları konuşmaların ardından Serkan 
Şavk, Barış Şahin, Şevket Onur Cihan adlı öğrencilerin birer ürünü olan "Ömer Eve Gel" 
isimli bir öğrenci filmi gösterildi. Yine anma programı çerçevesinde Ankara Üniversi-
tesi Radyosu Radyo "İLEF FM 91.0"dan yapılan yayın ile Mahmut Tali Öngören Hocamız 
anıldı. 

Ahmet Taner Kışlalı Anma Töreni: 
1999 yılında bir suikaste kurban giden hocamız Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı ölümü-
nün 6. yılında da andık. Hocamız, 21 Ekim Cuma günü önce saat 9:30'da Çayyolu Ahmet 
Taner Kışlalı Parkı'ndaki anıtı önünde, ardından saat 11:30'da Karşıyaka 
Mezarlığı'nda-ki mezarı başında anıldı. Saat 14'de ise Fakültemizin Ahmet Taner Kışlalı 
Sanat Evi'nde Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özgen Acar "Gazeteci ve Kültür İnsanı 
Olarak Ahmet Taner Kışlalı" konulu bir konuşma yaptı. 

Meslekte 50. Yıl Onur Günü 

iletişimliler Vakfı'nın amaçlarından biri de, günümüzde artık giderek daha çeşitlenen 
kitle iletişim ortamında çalışan, toplumun her yönden bilgi alması ve aydınlanması için 
uğraşan meslek adamlarının hak ettikleri saygın konuma ulaşması için çalışmalar yü-
rütmektir. Bu doğrultuda vakfımız, 2003 yılında uygulama çerçevesinde; yaptıkları ça-
lışmalarla iletişim alanına giren mesleklerin (Gazetecilik, radyo ve sinema, reklam, 
halkla ilişkiler...) bugüne ulaşmasında katkıları olan meslek adamlarına birer şükran 
belgesi sunmaya başlamıştı. 

İlki 31 Mayıs 2000 tarihinde iletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Vakfımız tarafın-
dan gerçekleştirilen "Meslekte 50. Yıl Onur Günü" etkinliğinde meslek yaşamında 50 
yılını geride bırakan 10 gazetecimize yapılan törenle birer şükran plaketi sunulmuştu. 
Her yıl gerçekleşmesi yönünde karar aldığımız, artık geleneksel hale getirerek birinci- 



 
sini 23 Mayıs 2003 Cuma günü düzenlediğimiz Meslekte 50 Yıl Onur Günü'nün ikincisini; 
21 Mayıs 2004 tarihinde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusü'ndeki Avrupa Topluluğu 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Konferans Salonu'nda gerçekleştirdik. Ön-
cesinde Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü Öğretim Üyesi Güler 
Demirova'nın mini konseriyle renklendirdiği ve Fakültemiz 1988 mezunlarından TRT 
spikeri Rıza Okur'un sunduğu törende 'Meslekte 50 Yıl Onur Plaketi1 verdiğimiz; A. Kami 
Suveren (Gazeteci), Abdülkadir Yücelman (Gazeteci), Ahmet Karaca(Gazeteci), Alyat Burç 
(Gazeteci), Ayçetin Tulgar (Gazeteci), Beliğ Beler (Gazeteci), Bülent Ecevit (Gazeteci), 
Can Akbel (Radyo-Tv), Elife Hazin Güran (Spiker), Fatma G. Azize Bergin (Gazeteci), 
Gökhan Evliyaoğlu (Gazeteci), İbrahim Ziya Nebioğlu (Gazeteci), İclal Ar (Sinemacı), 
İsmail Sadık (Gazeteci), Mehmet Ali Keskin (Gazeteci), Mete Akyol (Gazeteci), Muazzez 
Aruoba (Gazeteci), Necip Sancı (Sinemacı), Necmi Tanyolaç (Gazeteci), Ö. Lütfi Akad 
(Sinemacı), Özdemir Birsel (Sinemacı), Özdemir Kiralı (Gazeteci), Rauf Lütfü Aksungur 
(Gazeteci), Recep Necati Akgün (Gazeteci), Reşit Aşçıoğlu (Gazeteci), Rıdvan Uysal (Ga-
zeteci), Sami Kohen (Gazeteci), Seyfi Havaeri (Sinemacı), Sezer Sezin (Sinemacı), Suna 
Pekuysal (Sinemacı), Şadan Kamil (Sinemacı), Şefik Deveci (Gazeteci), Şemsi Silkim 
(Gazeteci), Şevket Evliyagil (Gazeteci), Turgut Ören (Sinemacı), Turgut Fethi Erden (Ga-
zeteci) isimli gazeteci, sinemacı, televizyoncu ve radyocular; ayrıca bu önemli tören 
vesilesiyle, yıllardır göremedikleri birçok usta ile biraraya gelerek hasret giderme fır-
satı buldular. 

27 Mayıs 2005 tarihinde üçüncüsünü düzenlediğimiz "Meslekte 50. Yıl Onur Günü" da-
vetimize olumlu yanıt vererek gelen 1955 ve öncesinde meslek yaşamlarına .başlamış 
ustalarımızın isimleri ise; Ayla Karaca (Sinemacı), Aydın Dörter (Gazeteci), Doğan 
Ko-loğlu (Gazeteci), Erdoğan Gürgen (Gazeteci), Eyüp Mehmet Karadayı (Gazeteci), 
Erdoğan Olcayto (Gazeteci), Faruk Geç (Gazeteci), İhsan Cemil Derbent (Gazeteci), 
istiklal Yaradılış (Gazeteci), M. Bedii Mungan (Gazeteci), Alaeddin Aşna (Gazeteci), Nail 
Güreli (Gazeteci), Neriman Malkoç Oztürkmen (Gazeteci), Özcan Bolkoi (Gazeteci), Şinasi 
Ünal (Gazeteci), Vefai Teker (Gazeteci), Yılmaz Tunçkol (Gazeteci) ve Ziya Işıküstün 
(Gazeteci), Tiyatro ve sinema sanatçısı Cüneyt Gökçer'in ödülünü eşi tiyatro sanatçısı 
Ayten Gökçer, gazeteci ve ressam Fikret Otyam'ın ödülünü kızı Döne Otyam, sinema 
sanatçısı Halit Akçatepe'nin ödülünü Dr. Yavuz Ertürk ve Gazeteci Hasan Uyar, Necdet 
Onur, Ünal Sakman ve Feyzullah Aktan ödüllerini de yakınları aldı. 



 
Meslekte 50 Yıl etkinliğini, gelecek yıllarda da gerçekleştirerek, gelenekselleştirmek 
çabasında olan iletişimliler Vakfı, pek çok dalı olsa da genel olarak iletişim mesleğine 
dönük duyarlılığın ve ilginin artmasını amaçlayan bu etkinliğin, ülkemizde, bu alanda 
pek çok kişi ya da kurum tarafından dağıtılan ve kriterleri konusunda her zaman şüphe 
duyulan ödüllere karşı ilkeli bir yanıt olacağına inanmaktadır. 

İLEF Öğrenci Emek Ödülleri 

21 Mayıs 2004: Aynı tarihte yapılan "Meslekte 50 Yıl Onur Günü" kapsamında, Ankara 
Üniversitesi iletişim Fakültesi'nin uygulamalı eğitim alanlarında üstün gayret ve ba-
şarıları nedeniyle öne çıkan öğrencilere "Öğrenci Emek Ödülleri" verildi Öğrenci Emek 
Ödülü, Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi'ne başladıkları günden bu yana fakülte 
içerisinde yaptıkları tüm çalışmalarla fakülteye, bölümüne emek vermiş öğrencileri 
mezun olduktan sonra mesleklerini yapma, diğer öğrencileri de fakültedeki etkinliklere 
katılma yönünde teşvik etmektir. Ayrıca tören, bu haliyle eski ve yeni kuşakların bir 
araya gelmesi açısından da anlamlıdır. Törende; Sanem Tanrıverdi (GZT-3), Öykü 
Şen-han (RTS-3), İsmail Serbest (GZT-3), M. Sencer Kiremitçi (RTS-4), İ. Volkan Yanık 
(HİT-4). Barış Kestane (HİT-4), Demet Sert (RTS-4), Elif Akarsu (RTS-4), Nuri Ertuğ Tuğalan 
(GZT-4), Seral Çelikbaş (RTS-4). Sevda Durmaz (HİT-4), Yetkin Yüce (HİT-4), Ş. Barış 
Şimşek (HİT-4), Beril Yarkın (GZT-4), Meriç Ozan (RTS-4), Yeta Bütüç (GZT-4), Barış 
Şahin (GZT-4), Ayşen Çatak (GZT-4), Ahmet Görmez (RTS-4), Selma Soyutürk (HİT-4) 
isimli öğrenciler "iletişim Emek Ödülü" aldılar. 

27 Mayıs 2005: Bu tarihte üçüncüsünü düzenlediğimiz "Meslekte 50. Yıl Onur Günü" 
kapsamında yine "İLEF Öğrenci Emek Ödülleri"nin üçüncüsü de gerçekleştirildi. Bu tö-
rende de geçmiş yıllarda olduğu gibi Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi'nin uygula-
malı eğitim alanlarında üstün gayret ve başarıları nedeniyle öne çıkan öğrencilere 
"Öğrenci Emek Ödülleri" verildi ve ödül alan gençler iletişim alanına giren mesleklerin 
ustalarıyla tanışma ve sohbet etme imkanı buldular. Ödül alan öğrencilerin isimleri işe 
şöyle; Erkan Aksu (GZT-4), Ozan ilginoğlu (HİT-4), Rengin Güldemir (GZT-4), Erdal 
Çeli-kel (GZT-4), Güler Can (GZT-4), Engin Doğan (HİT-3), Ahmet Sabit Baydar (RTS-3), 
Melih Ediş (HİT-4), Meltem Ortakaya (HİT-4), Melih Kara (HİT-4), Dilşah Özdinç (RTS-2), 
Celal Bayar (RTS-4), Mustafa Sağlam (RTS-4), Meriç Ozan (RTS-4), Mert Cevat Şatıroğlu 
(RTS-4), Oğuz Uydu (RTS-2), Mehmet Ali Özcan (GZT-3). 

. 



Yurt Dışındaki Türk Medyası Sempozyumu 

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 40. kuruluş yıldönümü etkinleri kapsamında 
27 Mayıs 2005 tarihinde, saat 10.00'da, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi (ATAUM) Konferans Salonu'nda "Yurt Dışındaki Türk Medyası" isimli bir sempozyum 
gerçekleştirdik. 

Sempozyum, Türkiye'den göç eden ve bulundukları ülkelerde büyük sayılara ulaşan 
Türk göçmenler arasında önemli sosyal ve kültürel işlevler yerine getiren Türkçe 
gaze-te-dergiler ile televizyon ve radyo yayınlarının tanınması, bunların söz konusu 
topluluklar açısından işlevlerinin sorgulanması Türk kimliğinin korunması ve kültürel 
kimliğin geliştirilmesi açısından önemlerinin tartışılması ve işbirliği olanaklarının 
geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin tartışılması amacını taşıyordu. 

Türkiye'de söz konusu alanla ilgili olarak bu amaçla düzenlenen ilk etkinlik olan Yurt Dı-
şındaki Türk Medyası Sempozyumu; Tanıtma Fonu'nun desteği ve Başbakanlık 
Basın-Ya-yın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile Ankara 
Üniversitesi iletişim Fakültesi ve İletişimliler Vakfı'nın işbirliği ile gerçekleştirildi. 

Açılış oturumunda Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Mutlu Binark'ın tar-
tışmaların kavramsal çerçevesini çizmek için bir akademik sunuş yaptığı ve Kanada'dan 
Ömer Faruk Özen, Avustralya'dan Hulusi Şenel, isveç'ten Osman ikiz, Hollanda'dan Yu-
suf Bakırcı, Belçika'dan Yusuf Çınal, Fransa'dan Uğur Hüküm, isviçre'den Hakan 
Özars-lan ve Almanya'dan Ceyhun Kara'ın konuşmacı olarak katıldığı sempozyuma, 
Türkiye'den de yurt dışındaki Türklerle ilgili çalışmalar yaptıkları düşünülen kamu 
kuruluşlarından katılımcılar davet edildi. 

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali 

Ana amaçlarından biri de, Türkiye'de iletişim alanına giren etkinlikleri gerçekleştirmek 
ve desteklemek olan vakfımız, 5 yıldan beri, 6-16 Mayıs 2004 tarihlerinde yedincisi; 5-15 
Mayıs 2005 tarihlerinde de sekizincisi düzenlenen Uçan Süpürge Kadın Filmleri 
Festiva-li'ne katılmakta ve desteklemektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Vakfımız 
kanalıyla Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'ne yaptığı katkı, hayati önemde bir 
fonksiyon yerine getirdi. 



Kültür ve İletişim Dergisi 

Vakfımız, 1998 yılından beri 6 ayda bir olmak üzere 'Kültür ve iletişim1 (Kİ) adlı akade-
mik dergiyi 2005 Temmuz ayındaki 16. sayısı ile çıkartmaya devam etmektedir. Vakfı-
mızın çıkarttığı Ki, iletişim, kültür eleştirisi ve toplumsal düşünce alanlarında üretilen 
en iyi eleştirel yazıları yayınlamaya adanmış disiplinler arası akademik bir dergidir. Kİ 
"hakemli" bir dergidir; dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, yazarın kimliğini 
bilmeyen uzman hakemler tarafından değerlendirmeye alınır. Kİ1 nin yayın dilleri 
Türkçe ve ingilizce'dir. 

Kültür ve iletişim Dergisi, YAY-SAT aracılığıyla ve abonelik sistemi ile okurlarına ulaş-
maktadır. 750 adet basılan dergiye Turizm ve Kültür Bakanlığı da abone olup sayı ba-
şına 100 adet satın alarak Türkiye çapındaki kütüphanelere dağıtımını yapmaktadır. 
Ayrıca 10. sayıdan itibaren derginin Yay-Sat aracılığıyla Ankara, istanbul ve İzmir'de de 
dağıtıma çıkmaktadır. Böylece derginin abone ve Ankara'daki kitabevleri aracılığıyla 
dağıtımının yanı sıra, bu kanalla da okuyucuya ulaşması sağlandı. 

Mezuniyet Etkinlikleri 

Fakültemiz mezunları için andaçların basımı, diploma töreni ve balodan oluşan tören-
lerin organizasyonlarına katkılar 1999-2000 ders yılından beri devam etmektedir. Bu 
çerçevede 21 Haziran 2004'te yapılan 2003-2004 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni ve 30 
Haziran 2004'te Park Otel'de yapılan 2003-2004 Öğretim Yılı Mezuniyet Balosu ile 28 
Haziran 2005 Salı günü yapılan 2004-2005 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni ve 29 Hazi-
ran 2005 Çarşamba günü Mydonose Plaza'da yapılan 2004-2005 Öğretim Yılı Mezuni-
yet Balosu Vakfımız tarafından organize edildi. Diploma törenleri sırasında derece 
alan öğrencilere geleneksel olarak birer gümüş ayna hediye edildi ve başarılı öğrenci-
lere birer plaket verildi. 

Öğrenci etkinlikleri desteklendi 

Vakfımız, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de öğrenci etkinliklerini destek-
lemeye devam etti. Okulumuz öğrencilerinin oluşturduğu çeşitli kulüplerin etkinlikle- 



rinin finansmanına katkıda bulunduk. Bunlara arasında IAA Üniversitelerarası Reklam 
Yarışması'na katılan ekipler bu dönemde de maddi olarak desteklendi. Yarışmada des-
tekte bulunduğumuz ekiplerden biri birincilik ödülü aldı. Ayrıca, Görünüm gazetesine 
çeşitli ayni katkılar sağlandı. 

Öngören Miraslarından Vakfımıza Bağış 

27 Nisan 2004 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, ebediyete intikal eden Mahmut 
Tali Öngören ve eşi Esin Öngören'in yasal mirasçıları Naime Baysal, Cengiz Baysal, 
Ufuk Baysal ile Esin Öngören'in akdi mirasçısı İsmet Kırkağaçlıoğlu ve Ceren 
Bay-sal'dan oluşan yasal ve akdi mirasçıları adına müşterek vekil Fazilet Baysal 
tarafından 5 Mayıs 2004'de imzalanan protokol ile lisansüstü öğrencilerine burs 
olarak dağıtılmak üzere Vakfımıza 30.000.000.000 TL (otuz milyar Türk Lirası) 
bağışlandı. Bağışlanan nakit paranın amacına uygun olarak kullanılmasını teminen 
TC. Vakıflar Bankası Cebeci Şubesi'nde "Öngörenler Burs Fonu" adıyla bir hesap açıldı 
ve nakit para bu hesaba aktarılarak nemaiandırılmaya başlandı. Bu hesaba daha sonra 
70 milyar TL'lik bir bağış daha yapıldı ve bu para da lisansüstü öğrencilerine burs 
olarak dağıtılmak üzere "Öngörenler Burs Fonu"na aktarıldı. 

Ayrıca, Mahmut Tali Öngören'in mirasçıları tarafından Ankara Üniversitesi iletişim 
Fa-kültesi'nin kimi ihtiyaçlarını karşılamak üzere vakfımıza bağışlanan yaklaşık 140 
milyar TL'lik kaynak da bağış amaçlarına uygun olarak Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakül-tesi'nin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıldı. 

Okula teknik katkıya devam edildi 

Okulun teknik aksamındaki arızaların giderilmesinde fakültemizin zaman zaman güç-
lük çekmesi sebebiyle Vakfımıza yaptığı başvurular sonucunda bu aksaklıkların gide-
rilmesi sağlandı. 

Ayrıca giderleri Mahmut Tali Öngören ile Eşi adına yapılan bağışlardan karşılanmak 
üzere 2004 yılında 06 AJ 9771 plakalı 2004 Model Ford Transit 350 L Van marka bir mi-
nibüs Bu minibüsün kullanımı fakülteye tahsis edildi. 



35 yeni cübbe ve kep diktirildi 

Fakültemizde 1992 yılından bu yana aralıksız devam eden mezuniyet törenleri sırasın-
da kullanılan cübbe ve keplerde yaşanan sıkıntıyı gidermek için her yıl belli miktarda 
cübbe ve kepin stoklara eklenmesi uygulamasını başlattık. Özellikle mezuniyet etkin-
liklerinden sağlanan kaynaklarla 2003 yılında olduğu gibi 2004 yılında da 35 cübbe di-
kilmesini sağladık. Bunları fakülteye bağışladık. 

İMO Belgeseli Projesi (Aralık 2004) 

TMMOB inşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'ne, Oda'nın 50. kuruluş yıldönümü et-
kinlikleri kapsamında, geçmişi, yaptıkları, örgütlenme anlayışı ve mevcut durumu hak-
kında izleyenleri bilgilendirecek bir belgesel / tanıtım filmi yaptırıldı. Filmin yapımcılığı 
Vakfımız tarafından üstlenildi. 

Kadın Dayanışma Vakfı'na Tanıtım Materyalleri Hazırlanması 

(20.07.2004 - 24.01.2005): Kadın Dayanışma Vakfı, 20 Temmuz 2004 tarihinde, Avrupa 
Birliği Sivil Toplumu Geliştirme Programı Yerel Sivil Girişimler Mikro-Proje Programı 
çerçevesinde 22 Haziran 2004 tarihinden itibaren yürütmekte oldukları "Aile İçi Şiddete 
ilişkin Kamunun Bilgilendirilmesi ve Yerel işbirlikleri Geliştirme" Projesi kapsamında 
hazırlanacak görsel tanıtım materyallerinin tasarımı işinin Vakıf aracılığıyla Ankara 
Üniversitesi iletişim Fakültesi öğrencilerinin ortak çalışması ile yapıldı. Bu proje, öğ-
rencilerin aile içi şiddet konusunda bilgilendirilmelerinin ve duyarlılık geliştirmelerinin 
sağlanması yönünde önem teşkil etmektedir. 

2. Türkiye Gazeteciler Konferansı 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve iletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından 
ortaklaşa düzenlenen 2. Türkiye Gazeteciler Konferansı 10-12 Ocak 2005 tarihleri ara-
sında Galatasaray Üniversitesi'nde toplandı. Medyanın güncel ve yapısal sorunlarının 
tartışıldığı konferansın "Türk Medyasında Eğitim ve İstihdam Politikaları" oturumunda 
vakfımızı temsilen Vakıf Başkanımız Abdülrezak Altun konuşmacı olarak katıldı. 


