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İLETİŞİMLİLER VAKFI 

KURUCULAR KURULU 

7. OLAĞAN GENEL KURULU 

20 Ocak 2008 Pazar-Saat: 12.00. Ankara Üniversitesi Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi Cebeci / Ankara 

 

ÇALIŞMA RAPORU  

 

Sunuş 

Değerli Kurucular Kurulu Üyeleri, Hoş Geldiniz. 

 

1996 yılında kurulan İletişimliler Vakfı 12. yılına girdi. Uzun tartışmalar ve arayışların ardından, kaynak 

oluşturma çabalarına verdiğiniz destekle kurulan Vakfımızın 7. Olağan Kurucular Kurulu'nu toplarken 

aradan geçen zaman içinde aldığımız mesafe başka örnekleriyle karşılaştırıldığında belki küçük gelebilir. 

Ancak özellikle kurumsallaşma, temel işlev ve görevlerini düzenli olarak yerine getirebilme, kişi ve 

kurumlarla ilişkileri sürdürebilme açısından önemli bir yol aldığımızı düşünüyorum. Bu yolda emeği geçen 

tüm yönetim kurulu üyelerimize ve bizleri yalnız bırakmayan bütün mezunlarımıza teşekkür ediyorum. 

Ancak izin verirseniz, son iki seneyi başkan sıfatıyla birlikte geçirdiğim ve çeşitli etkinliklerde eşlik etme 

onurunu paylaştığım şu anki yönetim kurulu üyelerine özel bir atıfta bulunmak istiyorum. 

 

Sayın; Canan Özgür, Sibel Nart, Abdülrezak Altun, Selma Özinanır, Haluk Geray, Pınar Gülter, Haldun 

Cezayirlioğlu, Alper Bildirici, Selma Kazbek ve Ahmet Muhtar Mutluay bütün yoğunluklarına rağmen 

üstlendikleri görevleri yerine getirmek için canla başla çalıştılar. Haluk Geray hocamız, Fakülte Dekanı 

olarak bizlere çok yakın davrandı ve desteğini hiç esirgemedi. Ama onlar kadar vakfımızın ofisinde çalışan 

Nujin Yıldız’ın ve ondan sonra görevi devralan Emel Esen Altun’un da emeklerini anmadan 

geçmeyeceğim. Hepinize teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarınız da başarılar diliyorum.  

 

Sizlere birazdan sunacağım rapor, 19 Şubat 2006 tarihinde gerçekleştirilen 6. Kurucular Kurulu'nun 

ardından görevi devralan ve 2 yıl görevde kalan yönetim kurulumuzun yaptıklarını içermektedir. 

Yaptığımız faaliyetlerin, çeşitli çalışmaların ve programların önümüzdeki yıllarda daha da geliştirileceği, 

çeşitlendirileceği inancı ve bilinciyle sizlere saygılarımı sunuyorum. 

 

Dr. Fatih Keskin  

İletişimliler Vakfı Başkanı 
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Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı 

 

Vakfımızın bundan önceki Genel Kurulu 19 Şubat 2006 Pazar günü saat:11.00'da Ankara Üniversitesi 

Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi'nde gerçekleştirilmişti. Yapılan seçimler sonunda; Abdülrezak Altun, Fatih 

Keskin, Sibel Nart, Selma Özinanır, Canan Avşaroğlu Özgür, Pınar Gülter, Alper Bildirici  Yönetim 

Kurulu Asıl Üyeliklerine, Haldun Cezayirlioğlu, Selma Kazbek ve Ahmet Muhtar Mutluay da Vakfın 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine seçildiler. Yönetim kurulu ilk toplantıda kendi arasında görev dağılımı 

yaparak, Fatih Keskin'i Başkan, Canan Özgür 'ü İkinci Başkan, Abdülrezak Altun'u da Sayman olarak 

görevlendirdi. Yönetim kurulunun görev paylaşımının ardından, asıl üyelerden Alper Bildirici, özel 

koşullarını gerekçe göstererek yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı. Bunun üzerine Yönetim Kurulu, 1. 12. 

2006 tarihinde Alper Bildirici’nin yerine birinci yedek sırada bulunan Haldun Cezayirlioğlu’nu yönetim 

kurulu üyeliğine atadı.   

 

Kanuni Değişiklikler ve Tüzük Düzenlemeleri  

 

Vakıflar Kanunu hükümlerine göre işleyen bir kuruluş olan İletişimliler Vakfı’nın tüzüğünde yasal 

çerçevede yapılan yeni düzenlemelere uygun değişiklikler yapılması gerektiği malumunuzdur. Bu 

çerçevede, 6. Olağan Genel Kurulda “Vakıfların Kamu Kurul ve Kuruluşları ile İlişkilerini” ele alan 5072 

sayılı kanuna uygun olarak tüzüğün düzenlenmesi yetkisi Yönetim Kuruluna verilmiştir. Yönetim Kurulu 

da bu yetkiye dayanarak, bazı düzenlemelere gitmiş ve bu düzenlemeleri mahkeme yoluyla tescil ettirmek 

için girişimleri başlatmıştır. Kurucular Kurulu üyemiz ve aynı zamanda da vakfımızın hukuki işleriyle 

gönüllü olarak ilgilenen Yılmaz İçöz’ün özverili takibine rağmen, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün çok kısa 

sürede birkaç kez değişen mevzuata uygun olarak yeni düzenlemeler yapması talebine bağlı olarak bu süreç 

sonlandırılamamıştır. Bu sürecin sonlandırılması 7. Olağan Genel Kurulun gündem maddesi olarak 

durmaktadır.  

 

Öğrencilere Maddi Katkıda Bulunmaya Devam Ediyoruz 

Lisans Bursları  

Vakfımız 1997 yılından bu yana, ağırlıklı olarak mezunlarından sağladığı kaynaklarla İletişim Fakültesi'nde 

lisans düzeyinde 2., 3., ve 4. sınıflarda okuyan başarılı öğrencilerden maddi desteğe ihtiyaç duyanlara burs 

vermektedir. Geride bırakılan 11 yılda burslarla desteklenen öğrenci sayısı 234'e ulaştı. 31 Ekim 2006 

tarihinde toplanan burs değerlendirme komisyonu, 2006-2007 öğretim yılında, Nurgüzar Yalçın (GZT.-4), 

Oğuz Han (Rts-4) , Nihal Tekin( Hit-2), Melek Uçar(Hit-2 ), Suphiye Şen (Hit.-4), Irmak Çengel(Rts-3), 

Remziye Özgümüş(Gazt.-4), Ahmet Eker (Gaz-3), Elif Soylo(Gaz-2) , Emre Önadım (Gaz-2 ) Ayşe 
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Gündoğdu (Gaz-2) Nebahat Bayram (Gaz-3), Yasemin Tokgöz(Gaz-3), Gönül Ekinci (Gaz-3), Esra 

Der(Gaz-4),  Yeliz Can (Hit-3) , Hatice Şenses (Gzt-2) Elçin Alkan (Rts-2), Akif Manav (Hit–4), Umut 

Gencer (Hit-2),  Hakan   Güngör (Rts – 4 ) adlı öğrencilere 8 ay boyunca 100'er Yeni Türk Lirası burs 

ödemesinde bulunulmasına karar vermiştir.  2007-2008 dönemi için burs değerlendirmeleri 25 Ekim 2007 

Cuma günü yapıldı. Komisyonlar toplam 72 öğrenci ile görüştü. Görüşmeler sonrasında 2007-2008 

öğretim yılında burs verilen öğrenci sayısı 17 olarak belirlendi. Burs miktarının 8 ay boyunca 100 YTL 

olmasına karar verildi. Bu doğrultuda; Ayfer Ceylan (GZT-2), Ayla Yıldız (GZT-4), Cihan 

Serdaroğlu(GZT-3), Çiğdem Paşüncüklü (GZT-4), Elçin Alkan (RTS-3), Emine İncir (HİT-2), Erkan 

Şirin (RTS-2), Erkan Uysal (GZT-3), Gülhan Aygün (RTS-2), Işkın Özbulduk (HİT-2), Mesut Tekin 

(HİT-3), Mustafa Erden (HİT-2), Nihal Tezcan (HİT-3), Nurşen Akay (HİT-4), Özkan Yıldırım (HİT-2), 

Umut Gencer (HİT-3), Vijdan Atay (GZT-2) adlı öğrencilere 2007-2008 öğretim yılında Mayıs 2008'ya 

kadar burs verilmektedir. 

 

Öngörenler Lisansüstü Bursları 

 

Türkiye'de televizyon yayıncılığının öncülerinden, bir dönem Öğretim Görevlisi olarak fakültemize de 

hizmet veren ve 1999 yılında vefat eden Mahmut Tali Öngören ile 2001 yılında vefat eden eşi Esin 

Öngören'in miraslarından bağışlanan kaynak ile bu iki insanın anısını yaşatmak üzere lisansüstü öğrencilere 

de burs vermeye başladık. Burs Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi lisansüstü programlarında (yüksek 

lisans ve doktora) eğitim görenler ile Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi lisans programlarından mezun 

olup, başka yükseköğretim kurumlarında iletişim alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilere 2004-2005 

öğretim yılından itibaren verilmeye başlandı ve burs sayısı, ders aşaması ve tez aşaması için toplam 10 burs 

olarak belirlendi. Bursların miktarı ise ders aşaması ve tez aşaması için 100 milyon TL. olarak öngörüldü.  

 

2006-2007 eğitim-öğretim yılında; Öngörenler Lisansüstü Bursu'na 19 başvuru oldu, başvuran öğrencilerin 

teslim ettikleri dosyalar ve bu dosyalarda verdikleri bilgiler ışığında Öngören Lisansüstü Bursları 

Komisyonu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda toplam 5 öğrenci; Emel Uzun, Kenan Demirci, 

Muhiddin Abdurasulov, Zafer kıyan, Behiç Çelebi bursu almaya hak kazandı. Bu öğrencilere Haziran 

2007’ye kadar ayda 100 YTL olan burs ödemesinde bulunuldu.  

 

2007-2008 eğitim-öğretim yılında; Öngörenler Lisansüstü Bursu'na 11 başvuru oldu, başvuran öğrencilerin 

teslim ettikleri dosyalar ve bu dosyalarda verdikleri bilgiler ışığında Öngören Lisansüstü Bursları 

Komisyonu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda toplam 5 öğrenci; Zafer Kıyan, Emre Canpolat, 

Özlem Özdemir, Serhat Çoban, Zuhal Kırmızıoğlu almaya hak kazandı. Bu öğrencilere Haziran 2008’ye 

kadar ayda 100 YTL olan burs ödemesinde bulunulacak.  
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2007-2008 eğitim öğretim dönemi göz önüne alındığında 20 bin YTL’yi geçen dönemli burs bütçemiz 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 toplantılarında sıkça belirtildiği gibi Vakfımızın temel amaçlarından biri 

"okulumuzla mezunlarımız arasında bir köprü oluşturmak”tır. Bu doğrultuda geçtiğimiz çalışma 

döneminde birçok etkinlik düzenledik. Fakültede geçirilen güzel günlerin anıldığı bu güzel etkinliklerden 

kısaca söz edecek olursak:  

 

(a) İstanbul Buluşması (9 Mayıs 2006): 

 

Önce Galata köprüsünde buluşup  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Lokalindeki yemekle sürdürdüğümüz 

İstanbul Buluşmasına  40'a yakın mezunumuz katıldı. 

 

(b) Sonbahar Buluşması (18 Kasım 2006): 

 

Vakfımızın onuncu yılını da kutladığımız bu seneki Sonbahar Buluşması, Ankara Devlet Konukevinde 

gerçekleştirdik. 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 gerçekleştirdik. Bu gecede artık geleneksel hale 

getirdiğimiz şekilde 1981 mezunlarına mezuniyetlerinin 25. yılı anısına birer plaket verildi. Bu gecenin 

organizasyonu ve 1981 mezunlarına ulaşmak konusunda bizden yardımlarını esirgemeyen o dönem 

mezunlarından Yasemin Kaya, Enis Bağdadioğlu ve Feyza Okan'ın da desteklerini hatırlatmakta fayda var. 

 

 (c ) İzmir Buluşması (28 Nisan 2007): 

 

İzmir ve çevre illerdeki mezunların yoğun isteği üzerine ve 1982 mezunlarımızdan Nergis Turan’ın  

yardımlarıyla düzenlediğimiz gecede İzmir Ticaret Odası Klübündeki  yemekte 45'e yakın mezunumuz bir 

araya geldi. 
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(d) 2007 Sonbahar Buluşması  (3 Kasım 2007): 

 

İletişimliler Vakfı olarak, 3 Kasım 2005 Cumartesi günü 13.ünü düzenlediğimiz geleneksel sonbahar 

yemeği, bu yıl okulumuzun kulisindeki kokteyle başladı. Böylece, yıllardır okula gelmemiş mezunlarımız 

için de geçmiş günlerin özlemini bir nebze giderme olanağını bulduğumuzu düşünüyoruz.  Geceye 

okulumuzun her öğrencisinde önemli izler  bırakan Emin Özdemir ve Melahat Oral hocalarımızın   

katılımı ve 3 Kasım gününün okumuzun kurulduğu 1965 yılında ilk dersin yapıldığı gün olması bu geceye 

ayrı bir anlam katmıştır. Bu sene de, 1982 yılı mezunları mezuniyetlerinin 25. yılını kutladılar ve gecede 

onlara birer plaket verildi. 0 dönemin mezunlarından İrfan Paksoy’un yardımlarıyla düzenlediğimiz bu 

buluşmanın bizim için başka bir önemi de, ilk kez 62 mezunun bir seferde plaketlerini almaları olmuştur. 

Okulumuzda başlayıp yine öğrenciliğimizin geçtiği kampuste devam eden gece, uzun zamandır okulunu ve 

kampusü görmemiş mezunlarımız için hatırlanacak bir gece olduğuna inanıyoruz. 

 

 (e) Bahar Panayırları 

 

Bilindiği gibi geleneksel hale getirdiğimiz ve her yıl mezunlarımızı biraraya getirdiğimiz bir diğer buluşma 

ise, İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen ve Vakfımızın desteklediği "Bahar Panayırları"dır. 

Dokuzuncusunu 27 Mayıs 2006 Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz öğrenciler, öğretim elemanları, 

çalışanların ve mezunların; kısacası BYYO-İLEF camiasının biraraya geldiği her iki etkinlik de oldukça 

keyifli bir hava ve ortam da geçti. Panayırda tüm BYYO-İLEF camiası bir anda bastıran sağanak yağmura 

rağmen doyasıya eğlendiler.  

 

2007’deki bahar buluşmasının zamanını biraz sarkıttık. Yeni bir düzenlemeyle Fakülte kantininin bir 

uzantısı haline getirilen ve “yeni açık” adı verilen arka bahçede mezunlar ve öğrencilerin bir araya geldiği 

bir buluşma gerçekleştirdik. Yağmurlu bir gün olması nedeniyle toplantı kantine taşındı. Ancak, öğrenci 

arkadaşların Sakarya’dan temin ettikleri alaturka saz ekibi sayesinde katılımcılar oldukça eğlenceli saatler 

geçirdiler.  

 

Anma Programları 

 

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 anma programları gerçekleştirilmiştir. Hem 

bizlere, hem de fakültemize yaptıkları katkılarla bu iki değerli insanın layıkıyla hatırlanmasına vesile olmak 

bizi oldukça gururlandırmıştır. 
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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 kurumlar, Ankara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Dekanlığı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı, Çağdaş Gazeteciler Derneği, 

TRT, Cumhuriyet Gazetesi, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Dünya Kitle İletişimi 

Araştırma Vakfı ve ailesiyle birlikte anısını yaşatmak için her ölüm yıldönümünde olduğu gibi 13 Ekim 

2006'da ve 13 Ekim 2007’de mezarı başında olduk.
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Ahmet Taner Kışlalı Anma Töreni 

 

1999 yılında bir suikaste kurban giden hocamız Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı ölümü yıl 

dönümünde  andık. Hocamız yedinci ölüm yıl dönümünde, 21 Ekim 2006 Cuma günü önce 

Çayyolu Ahmet Taner Kışlalı Parkı'ndaki anıtı önünde, ardından saat 11:30'da Karşıyaka 

Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Ardından Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesinde kendi 

adını taşıyan Sanatevi’nde düzenlenen toplantıda, ağabeyi Mehmet Ali Kışlalı kardeşini anlattı. 

Hocamızın 8. ölüm yıldönümü hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, adının verildiği Ahmet 

Taner Kışlalı Sanatevi’ndeki anma programı 22 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirildi. Saat 

14.00’teki programda Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay "Ahmet Taner 

Kışlalı ve Aydınlarımız” konulu bir konuşma yaptı. 

 

Meslekte 50. Yıl Onur Günü 

 

İletişimliler Vakfı'nın amaçlarından biri de, günümüzde çeşitlenen iletişim ortamında çalışan, 

toplumun her yönden bilgi alması ve aydınlanması için uğraşan meslek adamlarına karşı 

duyduğumuz vefa borcunu ödemektir. Bu doğrultuda Vakfımız, 2003 yılında yaptıkları ça-

lışmalarla iletişim alanına giren mesleklerin (gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema, reklam, 

halkla ilişkiler vb.) bugüne ulaşmasında katkıları olan meslek adamlarına birer şükran belgesi 

sunmaya başlamıştı. 

 

İlki 31 Mayıs 2000 tarihinde gerçekleştirilen "Meslekte 50. Yıl Onur Günü" etkinliğinde meslek 

yaşamında 50 yılını geride bırakan 10 gazeteciye yapılan törenle birer şükran plaketi sunulmuştu.  

Bu çalışma döneminde, Meslekte 50. Yıl Onur Günü etkinliğinin dördüncüsünü 26 Mayıs 2006’da 

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’ndaki Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(ATAUM) Konferans Salonu'nda gerçekleştirdik. Beşincisini ise 25 Mayıs 2007 tarihinde 

düzenledik.  

 
İletişim Fakültesi ve İletişimliler Vakfı olarak “bilgi ile taçlandırılmış deneyim” üzerinde hep 

durduk. Fakültede öğrencilerimize ikisini bir arada vermeye çalıştık. Ne emeğin, ne de 

bilginin tek başına olabileceğini düşündüğümüz için bu önemli güne öğrencilerimizi de dahil 

ettik ve onlarla ustaları bir araya getirdik. 
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 İLEF Öğrenci Emek Ödülleri 

 

Görevde bulunduğumuz iki yıllık süre içinde 26 Mayıs 2006 ve 25 Mayıs 2007  tarihlerinde  

yapılan "Meslekte 50 Yıl Onur Günü" kapsamında, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 

uygulamalı eğitim alanlarında üstün gayret ve başarıları nedeniyle öne çıkan öğrencilere "Öğrenci 

Emek Ödülleri" verildi.  Törende birçok öğrencimiz ödül aldı ve yıllarını mesleklerine adamış 

ustalarla aynı sahneyi paylaşma onurunu yaşadı.  

 

 

Kültür ve İletişim Dergisi 

 

Vakfımız, 1998 yılından beri 6 ayda bir olmak üzere 'Kültür ve İletişim” (Kİ) adlı akademik 

dergiyi çıkarmaktadır. 10 yılını geride bırakan, alanının saygın ve öncüsü konumundaki bu 

derginin halen 21. sayısının hazırlığı devam etmektedir. Kültür ve İletişim 750 adet basılmakta, 

dergiye Turizm ve Kültür Bakanlığı da abone olup sayı başına 100 adet satın alarak Türkiye 

çapındaki kütüphanelere dağıtımını yapmaktadır.  

 

Mezuniyet Etkinlikleri  

 

Fakültemiz mezunları için andaçların basımı, diploma töreni ve balodan oluşan törenlerin 

organizasyonlarına katkılar 1999-2000 ders yılından beri devam etmektedir. Bu çerçevede 21 

Haziran 2006'te yapılan 2005-2006 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni ve 22 Haziran 2006'da yapılan 

Mezuniyet Balosu ile 20 Haziran 2007 Salı günü yapılan 2006-2007 Öğretim Yılı Mezuniyet 

Töreni ve 21 Haziran 2007 Çarşamba günü yapılan 2006-2007 Öğretim Yılı Mezuniyet Balosu 

Vakfımız tarafından organize edilmiştir. Diploma törenleri sırasında derece alan öğrencilere 

geleneksel olarak birer gümüş ayna hediye edildi ve başarılı öğrencilere birer plaket verildi. 

 

Öğrenci Etkinlikleri Desteklendi 

 

Vakfımız, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de öğrenci etkinliklerini desteklemeye 

sürdürdü. Okulumuz öğrencilerinin oluşturduğu çeşitli kulüplerin etkinliklerinin finansmanına 

katkıda bulunduk. Bunlar arasında Üniversitelerarası Reklam Yarışması'na (IAA) katılan ekiplerin 

maddi olarak desteklenmesi bulunmaktadır. Yarışmada destekte bulunduğumuz ekiplerden biri 

birincilik ödülü aldı. Ayrıca Görünüm Gazetesine çeşitli ayni katkılar sağlanmıştır. 
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Değerli üyelerimiz, son olarak bu dönem yaptığımız ya da bu dönem şekillenen ancak 

önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan proje ve işlere değinmek istiyorum. Bunlardan ilki, BM 

Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı 

çevresinde “Kadın Dostu Kentler” adlı belgeseli çektik. Diğeri, BM Nüfus Fonu, Avrupa Birliği 

ve Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz “Toplumsal Cinsiyet ve 

Medya Atölyesi”dir. Çeşitli iletişim fakültelerinden onlarca öğrencinin katılacağı, çok sayıda 

etkinliklerin gerçekleştirileceği bu atölyeye en büyük destek yine fakültemizden gelmiştir. Üçüncü 

olarak, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Fakültemizle birlikte gerçekleştirilecek olan 

“Kültürlerarası Diyalog Kısa Film Yarışması” projesidir. Son olarak ise Türk-Japon Vakfının 

organizasyonlarının görüntülenmesi işini üstlendiğimizi bildirmek istiyorum. Bu sayede 4 

mezunumuza iş olanağı yarattık. Bu ve benzeri çalışmalar bir taraftan Vakfımıza ve mezunlarımıza 

yeni olanaklar sağladığı gibi, diğer taraftan kurumsal kimliğimizi güçlendirmekte ve ilişkide 

bulunduğumuz grupları/kurumları çeşitlendirmektedir.   


