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10. OLAĞAN KURUCULAR KURULU 

ÇALIŞMA RAPORU (Şubat 2012- Şubat 2014) 

 

Yönetim Kurulunun oluşturulması ve görev değişiklikleri 

Yönetim Kurulumuz, Vakfımızın 19 Şubat 2012 tarihinde yaptığı 9. Kurucular Kurulu 

toplantısında belirlendi. Sibel Nart, Canan Özgür,  Ali İnandım, Turgay Gürses, Tayyar Çelebi 

ve M. İhsan Doğan’ın asıl üye, Abdülrezak Altun, Rezzan Örsten ve Ahmet Abakay’ın yedek 

üye olarak görev aldığı yönetim kurulu, kendi arasında yaptığı görev dağılımında, Sibel Nart’ı 

Başkan, Canan Özgür’ü ikinci Başkan ve Turgay Gürses’i de de sayman üye olarak 

görevlendirdi.  Yönetim Kuruluna tüzük gereği katılan İLEF Dekanı Prof. Dr. Eser Köker ile 

birlikte 7 kişi göreve başladı.  

İLEF Dekanı Prof. Dr. Eser Köker’in emekliye ayrılması nedeniyle, bu görevi önce vekaleten 

ardından da asıl olarak üstlenen Prof. Dr. Ruken Öztürk 20 Eylül 2012 tarihinden itibaren 

yönetim kurulu asıl üyesi olarak çalışmara katıldı. Yönetim Kurulu gördüğü lüzum üzerine 5 

Ekim 2012 tarihinde Sayman Üye Turgay Gürses’i görevden alarak yerine M. İhsan Doğan’ı 

sayman üye olarak görevlendirdi. Tayyar Çelebi’nin toplantılara katılamaması nedeniyle 

yönetim kurulu kararıyla üyeliği 1.11.2012 tarihinde düşürüldü. Yerine birinci yedek üye, 

Abdülrezak Altun davet edildi.  Turgay Güres  7 Şubat 2013 tarihinde yönetim kurulu 

üyeliğinden istifa etti. Bunun üzerine, ikinci yedek üye Rezzan Örsten Yönetim Kurulu 

üyeliğine davet edildi. Ancak Rezzan Örsten25 Şubat 2013 tarihli yazısıyla bu görevi kabul 

etmeyince, 3. Yedek üye Ahmet Abakay Yönetim Kurulu asıl üyesi olarak davet edildi ve 

göreve başladı. M. ihsan Doğan’ın sayman üyelikten ayrılma isteğine binaen, Yönetim Kurulu 

15 Mart 2013 tarihinde yaptığı toplantıda Sayman Üye olarak Abdülrezak Altun’u 

görevlendirdi.  

19 Şubat 2012 tarihinde yapılan kurucular kurulu toplantısında Denetleme Kurulu 

Üyeliklerine seçilen Serhat Hürkan ve A. Muhtar Mutluay’da 26 Şubat 2013 tarihinde bu 

görevlerinden ayrıldıklarını bildirdiler. Yerlerine yedek üyeler, Süleyman Çoşkun ve Haldun 

Cezayirlioğlu davet edildi. 



Toplumsal duyarlılığa dair etkinlikler 

Vakfımız yalnız mezunlarımıza, öğrencilerimize, okulumuza hizmet etmekle kendini yükümlü 

saymadı. Toplumsal olaylara, protesto gösterilerine katılarak da “Demokratik Kitle Örgütleri” 

ile iletişimini sürdürdü. 

Göreve gelmemizden kısa bir süre sonra, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, tutuklu 

gazetecilerle ilgili yaptığı açıklamaları protesto eden bir bildiri yayınladık. Bundan 4 gün sonra 

10 Mart’ta İLEV Yönetimi olarak, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile dayanışma içinde, “Basında 

Sendikasızlaştırmaya ve Baskılara Karşı” açıklama yaptık ve sonrasında Anadolu Ajansı 

önünde açlık grevi yapan Sendika Başkanı Ercan İpekçi’ye destek ziyaretinde bulunduk. 13 

Mart’ta ise Sivas’ta Madımak Oteli’nde 35 insanımızı yakan katillerin yargılandığı davada 

verilen zaman aşımı kararı da yönetimimizce bir açıklama ile protesto edildi. 

 

 

Vakıf Yönetimi olarak, mesleğimizin duayenleri ile bir araya gelmeye özen gösterdik. Örneğin; 

24 Nisan 2012’de Parlamento Muhabirleri Derneği’nin eski başkanlarını ağırladık ve 

kendileriyle gazetecilik üzerine sohbet ettik, anılarını dinledik. 

 

Mayıs ayı vakfımız açısından oldukça yoğun geçti. 1 Mayıs 2012’de İLEV pankartı ile 

kutlamalara katılan yönetimimiz, 3 Mayıs 2012’de Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla 

bir açıklama yayınladı ve Başkent Dayanışması Platformu bileşenleri arasına katıldı ve 

bildiriye imza koydu.  

 

İLEV olarak vakfımıza gelir sağlama çabalarını da aksatmadık. 9 Haziran 2012’de Gazeteciler 

Cemiyeti’nde düzenlediğimiz kermes bu etkinliklerden yalnız biriydi. Aynı gün 

kuruluşumuzun 15’inci yılı nedeniyle bastırdığımız broşürü de beğeninize sunduk. 

 

Siyasal tarihimizin kara lekelerinden biri olan 12 Eylül darbesine zemin hazırlayan 

cinayetlerden birine kurban giden Oğuz Bengi’yi anmak için 9 Temmuz 2012’de düzenlenen 

etkinlikte yer aldık. Vakfımızın tüzüğünde değişmesi gereken maddeler 15 Temmuz’da 

yaptığımız Olağanüstü  Kurucular Kurulu Toplantısı’nda ele alınarak gerekli düzenlemeler 



yapıldı. 23 Temmuz 2012’de ise “Basında Sansürün Kaldırılması”nın yıldönümü nedeniyle bir 

açıklama yayınladık. 

 

Bir dönem fakültemizde öğrenim gören, kantini desenleriyle süsleyen ressam arkadaşımız 

Fatih Urunç, 8 Ağustos 2012’de genç yaşta aramızdan ayrıldı. Bizleri derin üzüntüye sevk 

eden Fatih’in cenazesinde Yönetim Kurulu Üyemiz İhsan Doğan, Vakfımızı temsil etti.   

 

Eylül ayı olumsuzluklarla geçti. Önce, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin internet sitesine çirkin 

bir saldırı yapıldı. Vakıf olarak bir meslek örgütüne yapılan bu çirkin saldırıyı 14 Eylül 2012’de 

kınadık. 

 

Sonbaharda yaprak dökümü yaşadık. Önce SBF Öğretim üyelerinden Profesör Doktor Kurthan 

Fişek’i kaybettik, sonra da mezunlarımızdan Sevgili Bilgin Adalı’yı. İkisini de rahmetle 

anıyoruz. 

 

Güney komşumuz Suriye ile beliren savaş olasılığının herkesi tedirgin ettiği günlerde “Savaşa 

Hayır- Bizim Savaşımız Değil” konulu bir açıklamayı 4 Ekim 2012 kamuoyuna sunduk.  

 

İstanbul’un tarihi binalarından biri olan İstanbul Radyosu’nun Birleşmiş Milletlere verilmesi 

projesine karşı, 11 Ekim 2012 KESK Haber-Sen ile birlikte “Radyoevimizi Vermiyoruz” başlıklı 

bir açıklama yaptık sonra da Ankara’daki Birleşmiş Milletler binası önünde projeyi protesto 

ettik.  

 

13 Ekim 2012’de ise bir vefa borcumuzu ödedik. Çağdaş Gazeteciler Derneği, Cumhuriyet 

Gazetesi ve Vakfımız ortak bir düzenleme ile hocamız Mahmut Tali Öngören’i önce mezarı 

başında andık sonra Cumhuriyet Gazetesi’nde Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet 

Abakay, Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Gazeteci Metin Aksoy ve İLEV Başkanı olarak Sibel Nart’ın 

konuşmacı olarak katıldığı bir anma toplantısı yaptık. 

 

Bombalı bir suikast sonucu öldürülen hocamız Ahmet Taner Kışlalı’nın ölüm yıldönümü 

nedeniyle 21 Ekim’de bir açıklama yayınladık. 

 



Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun kutlandığı Cumhuriyet Bayramı Törenleri’nin 

yasaklanması, kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Vakıf olarak biz de 28 Ekim 2012’de 

yayınladığımız bildiri ile kararı protesto ettik. Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle 9 Kasım’da bir açıklama yayınladık. 

 

Prof. Dr. Sayın Ruken Öztürk, kasım ayında Fakültemizin yeni dekanı oldu. İletişimliler Vakfı 

Yönetim Kurulu olarak Sayın Öztürk’ü 16 Kasım’da ziyaret ederek yeni görevi nedeniyle 

kutladık ve başarılar diledik. 

 

27 Kasım’da ise Mimarlar Odası Ankara Şubesince düzenlenen “Ben Ankara. Orada Hayat 

Var” imza kampanyasına, Başkent Dayanışması bileşenleri ile birlikte katıldık. 

 

22 Aralık 2012 yaptığımız açıklama ile 18 Aralık’ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 

meydana gelen olayları ve polis şiddetini kınadık. 

 

Aralık ayının sonlarında Vakit ve Akit Gazeteleri ile “Haber Vaktim” internet sitesinde 

başlatılan Fakültemize ve öğretim üyelerine yönelik saldırıları 2 Ocak 2013 tarihinde bir 

açıklama ile protesto ettik ve İLEF’e destek için bir açıklama yaptık. 

 

10 Ocak 2013’ta “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanır. Ama, sayıları yüze yaklaşan 

meslektaşımız cezaevinde iken bu günü kutlamak içimizden gelmedi. Biz de yaptığımız 

açıklama ile durumu kamuoyunun bilgisine sunduk. 

 

Çağdaş Hukukçular Derneği üyelerinin tutuklanması üzerine 20 Ocak 2013’te yaptığımız 

açıklama ile hem tutuklamaları protesto ettik, hem de Çağdaş Hukukçular Derneği dayanışma 

içinde olduğumuzu açıkladık. 

 

Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümünde, yaptığımız açıklama ile bu cinayeti lanetledik. 

2 Şubat 2013’te Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’ne bombalı bir saldırı düzenlendi. 

Saldırıyı kınadık ve saldırıda, yaralanan mezunumuz Didem Tuncay’ı Ankara Numune 

Hastanesinde ziyaret ettik. 

 



2 Şubat 2013’te Çağdaş Gazeteciler Derneği, Fakültemizi “2012 Yılı Dayanışma Ödülü”ne layık 

görmesi nedeniyle biz de bir kutlama mesajı yayınladık. 

 

Mart ayında üniversitelerde ve özellikle okulumuzda meydana gelen saldırılarla ilgili olarak 

21 Mart 2013’te saldırıları kınayan bir açıklama yaptık.  

 

Mart ayını üzüntü ile kapattık. Mülkiyeliler Birliği’nin eski başkanlarından Alper Aktan’ı 

kaybettik. Merhum Aktan’ın ölümü dolayısıyla 28 Mart’ta bir açıklama yayınladık ve 

üzüntülerimizi bildirdik. 

 

1 Mayıs 2013’te Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Başkent Dayanışması Platformunca 

düzenlenen “Atatürk Orman Çiftliği İçin E-Dilek Tut, Gül’e Gönder” kampanyasında vakfımızın 

da adı yer aldı. 

 

Mayıs ayında başlayan Gezi Direnişi, ülkemizin siyasal ve sosyal hayatına damgasını vurdu. 

Vakıf olarak biz de Gezi Direnişi’ni desteklediğimizi 1 Haziran 2013’te yaptığımız açıklama ile 

kamuoyuna duyurduk. 

 

Tarihimizdeki kara lekelerden biri olan Sivas Katliamı’nın Yıldönümü nedeniyle 2 Temmuz 

2013’te bir açıklama yaptık. 

 

AKP Milletvekili Zeyit Aslan’ın kadın gazetecilere yönelik “Taciz” niteliğindeki sözlerini ve 

basın özgürlüğünü hiçe sayan tutumunu 12 Temmuz’da bir açıklama ile protesto ettik. 

 

13 Temmuz 2013’te Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Mülkiyeliler Birliği eski 

başkanlarından Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’yı kaybettik. Vakıf yönetimi olarak Işıklı hocanın ölümü 

nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü dile getirdik. 

 

Malvarlığını vakfımıza bağışlayan hocamız Mahmut Tali Öngören’e ölüm yıldönümü 

dolayısıyla 13 Ekim’de mezarının başında saygılarımızı sunduk ve yaptığımız açıklama ile 

andık. 

 



29 Ekim 2013, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90’ıncı yıldönümü idi. Biz de cumhuriyetimizin 

90. Yılını bir bildiri ile kutladık.  

 

Mülkiye Büyük Ödülü bu yıl Gezi Direnişi’ne katılan gençler adına, SBF öğrencilerine verildi. 

Bu kadirşinas davranıştan duyduğumuz mutluluğu bir  Kutlama Mesajı ile 05 Aralık’ta 

kamuoyuna açıkladık. 

 

10 Ocak 2014 Çalışan Gazeteciler Günü’nde yaptığımız açıklamayla düşünce ve ifade 

özgürlüğü önündeki engelleri bir kez daha protesto ettik. 

 

17 Ocak 2014’te  okulumuz hocalarından, Ajans Türk’ün kurucusu Şevket Evliyagil’in vefatını 

öğrendik. Sevgili hocamızı bir açıklama ile sonsuzluğa uğurladık. 

 

24 Ocak 2014’te kez daha Uğur Mumcu’yu saygı ile andık. 

 

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Yılın Başarılı Gazetecileri ödülünü 29 Ocak 2014’te açıkladı.  

Mezunumuz İrfan Değirmenci, Kanal D’de hazırlayıp, sunduğu “İrfan Değirmenci ile 

Günaydın” programı ile; bir diğer mezunumuz Şahiye Say ise Samandağ Gazetesi’nde 

yayınladığı “Reyhanlı Bombalarının Düşündürdükleri” adlı haberi ile Yılın Başarılı Gazetecileri-

2013 Ödüllerini kazandılar. Başarılarını biz de bir açıklama ile kutladık.  

 

Yalnız mezunlarımız değil, fakültemiz öğrencileri de girdikleri yarışmalardan ödüllerle 

dönüyorlar. Bunlara bir örnek; Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Yarışması. Her yıl olduğu 

gibi bu yıl da İLEF yarışmadan üç ödülle döndü. İşitsel Dal’da: Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Bölümü öğrencisi Aslı Yılmaz, “Bir insanlık Suçu” adlı haber programı ile aynı dalda Radyo 

Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Nuriye Akyel, “Batılı Ezgiler Esintisi” adlı müzik 

programı ile ikincilik ödülünü kazandılar. Açıkhava Reklamı dalında ise Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım Bölümü öğrencisi Betül Güner ile Radyo Televizyon ve Sinema öğrencisi Celal Ali 

Tonuç’un birlikte hazırladıkları, “Rinso/Temizliği Koklayın” adlı proje ikincilik ödülünü elde 

etti. Öğrencilerimizi ve onların bu başarıları kazanmasını sağlayan hocalarımızı kutluyoruz.  

 

 



Mezunlarımız ve meslektaşlarımızla ilişkiler  

Mezunlarımızı bir araya getirme, onların vakıfla ve okulumuzla ilgilerini sürdürme ya da 

yeniden kurma etkinliklerini bizler de sürdürdük. Mezunlarımızdan irfan Demirkol’un 

katkılarıyla “Büyülü Fener Sinema Buluşmaları” adı altında her ay bir film izledik.  

 

İLEV Yönetim Kurulu olarak 19 Mart 2012 Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın 

Cemal Taluğ’u ziyaret ettik. Görev değişimi nedeniyle, İLEV Yönetimi olarak Fakültemizin 

Dekanı Prof. Dr. Ruken Öztürk’ün de katılımı ile 25 Aralık 2012 tarihinde Ankara 

Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar 

diledik. 

 

Bunun yanı sıra mesleklerinde yarım asrı devirmiş duayenlerimizi anımsama, onlara 

unutulmadıklarını gösterme fırsatını da “Meslekte 50. Onur Yılı” etkinliği ile göstermek 

istedik. 25 Mayıs 2012 günü ATAUM Salonu’ndaki meslekte 50 yıl onur günü etkinliğine; Ali 

Fuat Kalkan, Altan Işık, Ataner Yüce, Burhan Dodanlı, Cengiz Arlı, Çetin Tezcan, Fevzi Koçak, 

Feyzi Tuna, Filiz Ercan, Günay Kosova, Güray Soysal, İlyas Namoğlu, Korhan Yurtsever, 

Metiner Ürer, Mevlüt Ekinci, Özcan Atamer, Selahattin Koca, Sümer Demir, Yavuz Işıklar , 

Yıldırım Yanılmaz’a plaketlerini İLEF Emek Ödülleri’ni Kazanan Işıl Kazanç, Sinem Akyön, Şule 

Dilara Yıldız, Zeynep Merda Akyol, Kerem Çetin Kaya, Yunus Emre Baştabak, Enes Köklü, 

Tuğçe Özdenoğlu, Uğur Elhan, İbrahim Sena Kandazoğlu, Sinem Kömürcü, Esma Yılmaz, 

Yunus Emre Baştabak, Kaan Kutlu, Gülsem Adam, Mehmet Can Dönder, Onur Bıyıksız, Ahmet 

Gümüş, Remzi Cem Erguvan, Tolga Şahin, Tolga Eroğlu, Cem Etyemez, Ümit Aydın, Gökhan 

Keskin, Hatice Eda Serttürk, Sadık Demirbağ, Tuğçe Korkmaz, Sevim Dalkıran kardeşlerimiz 

sundu. 

 

Çalışmalarını, etkinliklerini fakültemizle ve öğrencilerimizle birlikte yapmaya özen gösteren 

İletişimliler Vakfı olarak 2012 yılında Mayıs ayında ve 2013 yılında ise 20 Nisan 2013 

tarihinde, öğrencilerle el ele İLEV Panayırını düzenledik.  

 

Fakültemizden mezun olalı çeyrek asır olmuş kardeşlerimizle, 40 yılını doldurmuş 

mezunlarımızı bir araya getirdiğimiz “Sonbahar Buluşması” 3 Kasım 2012 günü öğleden sonra 

Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi Salonu’nda sembolik diploma töreni ile başladı. Yıllardır birbirini 



görmemiş mezunlarımız dostluklarını tazelemek mutluluğunu yaşadılar. Daha sonra cübbe ve 

kepleriyle sembolik diplomalarını aldılar. 3 Kasım 2012 ve 16 Kasım 2013 tarihlerinde Alba 

Oteli’nde düzenlediğimiz yemeğe 200’e yakın mezunumuz katıldı. Burada da Çeyrek Asırlık 

mezunlarımıza plaketlerini, 40 Yıllık mezunlarımıza da, “Bir Fincan Kahvenin 40. Hatırı Vardır” 

diyerek fincanlarını sunduk.  

 

2013 yılının “Meslekte 50. Onur Yılı Onur Günü” törenini 17 Mayıs 2013 Cuma günü Mahmut 

Tali Öngören Salonu’nda düzenledik. Törene Üstün Akmen, İlkay Somel, Kurtar Çakın, 

Mehmet Serdar Servidal, Şinasi Önengüt, Ülkü Kuranel, Erdoğan Avcı, Fikret Kalmuk, Hasan 

Semih Servidal, Hasan Hançazlı, Abdurrahman Keskiner, Aykut Düz, Ekrem Gökkaya katıldı. 

Plaketlerini geçen yıllarda olduğu gibi “İLEF Emek Ödülü”nü kazanan fakültemiz öğrencileri 

Gül Can Ertürk, Işıl Kazanç, Sinem Akyön, Şule Dilara Yıldız, Sevda İstek, Sezin Kırdarlı, Selen 

Atar, Onur Bıyıksız, Zafer Can Uğurhan, İbrahim Yorulmaz, Diren Karavaz, Ozan Gürbüz, Sedat 

Aydın, Yaprak Koçak, Yunus Emre Baştabak, Esma Eren, Züleyha Kandöker, Deniz Savaş, 

Hüseyin Gündüz, Koray Budak, Mustafa Burak Yazar, Selin Uğur, Sadık Demirbağ, Salih 

Kaplan, Murat Mercan, Ebru Apalak, İsmihan Simge Gümüşay’ın elinden aldılar. 

 

Fakültemizden 2012-2013 döneminde dereceyle mezun olan 3 öğrenciye birer çeyrek altın 

hediye ettik.  

 

Burs çalışmaları  

Göreve geldiğimiz ilk yıl, Yönetim Kurulu’nda tartıştığımız konuların başında “Burslar” geldi. 

Vakfın mali kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle bursların geçici bir süre kesilmesi yönünde 

öneriler olmakla birlikte, yönetim kurulu bursların vakfın asli görevlerinden olduğunu ifade 

ederek, bu hizmete devam kararı aldı.   

 

2012-2013 Öğretim Dönemi’nde, İLEV Bursu için 66 öğrencimiz başvurdu. Yaptığımız yüz 

yüze görüşmelerden sonra 10 öğrencimize aylık 100 TL. burs vermeyi kararlaştırdık. 

Mezunlarımızdan Filiz İpek bir öğrencimizin bursunu, mezun oluncaya kadar üstlendi.  Üç 

öğrencimizi de mezunlarımızdan Rıza Okur’un sağladığı olanakla Başkent İletişim’de diksiyon 

kursuna gönderdik.  

 



İLEV Bursu yanında Mahmut ve Esin Tali Öngören tarafından yüksek lisans öğrencileri için 

konulan burs alışmaları da vakfımız tarafından yürütüldü. Bir Doktora öğrencimizi de 

Öngörenler Bursundan yararlandırdık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız 

görüşmelerde burs verdiğimiz öğrencilerimizle daha yakından ilgilenmeyi kararlaştırdık. 

Böylece burs programımıza bir etkinlik daha ekledik ve burs verdiğimiz öğrencilerimizle aylık 

toplantılar düzenledik. Bu toplantılarda öğrencilerimizi daha yakından tanıma olanağı bulduk. 

Sevgili öğrencilerimizin sorunlarını dinleyip, çözüm yolları ürettik. Toplantılara katılan 

bursiyerlerimiz de birbirlerini daha yakından tanıma, kaynaşma olanağı buldu. 

 

Vakfımız 2013 yılına daha iyi ekonomik olanaklarla başladı. Bu durumun verdiği cesaretle 

2013-2014 Öğretim Dönemi’nde İLEV Bursu sayısını 13’e, Öngörenler Bursu sayısını ise ikiye 

çıkarmaya karar verdik. İLEV Bursu için yaptığımız duyuruya 51 öğrencimiz, Öngörenler Bursu 

duyurusuna ise 3 lisansüstü öğrenci başvurdu. Bu öğrencilerimizle yaptığımız yüz yüze 

görüşmeler sonunda 13 öğrencimiz İLEV, 2 öğrencimiz de Öngörenler bursundan yararlanma 

olanağı buldu.  

 

2013-2014 öğretim yılında bir öğrencinin Başkent İletişim Akademisinde istihdamını sağladık.  

 

Vakıf promosyon malzemeleri  

Vakfın çeşitli etkinliklerinde katılımcılara satılarak gelir elde edilmesini teminen pin (metal 

kokart) ve fincan  hazırlattık. Bu malzemelerin vakıf yararına satışı konusunda mezunlarımız 

Ercüment Kavaklı ve Ahmet Uzgel’in katkılarını anmak isteriz.  

 

Fakülteye bağış ve destekler 

Vakfımız demirbaşında kayıtlı bulunan, 90 adet cübbe ve kep, 4 adet kitaplık ve bir adet 

Nikon marka D80 dijital fotoğraf makinesi İletişim Fakültesine bağışlandı ve eğitim öğretim 

faaliyetlerinde kullanılmaya başlandı. Bu çerçevede sair zamanlarda Fakülte Dekanlığının 

temini talep ettiği kimi malzemeler de vakıf bütçesinden temin edilerek, fakültenin 

kullanımına sunuldu.  

 

Senaryo buluşmaları  



Kurucu Üyelerimizden Yılmaz İçöz’ün önerisi ile Drama İstanbul adlı kuruluşun Ankara’da 

açacağı “Senaryo Buluşmaları” seminer programına vakıf olarak katkıda bulunma kararı aldık.  

 

Fakültemize yaptığımız başvuru olumlu karşılandı ve Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi Salonu bu 

etkinlik için vakfımıza tahsis edildi. Ankara’da çalışmalarını sürdüren Yaz-Boz Yazı Grubu’ndan 

Avukat Şükran Özgün, Leyla Uslu ve Hümeyra Demirbaş tarafından hazırlanan program 

uyarınca Drama İstanbul’un eğitmenlerinden Ahmet Haluk Ünal, Mustafa ve Mehmet 

Altıoklar kardeşler ile Ezel Akay, dört hafta süreyle 100’e yakın öğrenciye senaryo yazma 

tekniği konusunda seminer verdi.  

 

Aracın satışı 

Fakültemizin öğretim elemanlarından rahmetli Mahmut Tali Öngören’in mirasçıları, eşi Esin 

Öngören’in arzusuna bağlı kalarak, 2004 yılında bir kısmı vakfa, bir kısmı da fakülteye olmak 

üzere, nakdi bir bağışta bulunmuştu. Fakülte dekanlığının tüzel kişiliğinin bulunmaması 

nedeniyle  fakülteye bağışlanan para da vakfa bağışlanıp, fakültenin ihtiyaçları için 

harcanmıştı. Fakülteye bağışlanan bu paranın bir kısmı ile İletişim Fakültesi Dekanlığına 

bağışlanmak üzere 2004 yılı Temmuz ayında Ford Transit Marka bir minibüs satın alınmıştı. 

06 AJ 9771 plaka numarası ile trafiğe tescil edilen minibüs, İletişim Fakültesinin bütçesindeki 

T cetvelinde, araç edinebileceğine dair bir kayıt bulunmaması nedeniyle Fakülte dekanlığına 

bağışlanamadı. Dolayısıyla minibüsün alındığı tarihten itibaren, vergi, tamir, bakım, sigorta ve 

yakıt gibi bütün giderleri vakıftan karşılandı. Minibüsten etkin bir şekilde yararlanmak da 

mümkün olmadı. Sabit masrafları da vakfa önemli bir külfet getirdiğinden, Denetleme 

Kurulu’nun 20 Haziran 2013 tarihli denetleme raporunda belirttiği önerisi doğrultusunda 

minibüs, satışa çıkarıldı. Söz konusu marka ve model minibüslerin ikinci el satışları ile ilgili 

yapılan araştırmada benzer minibüslerin 18.000 – 21.000 TL fiyat aralığında satıldığı tespit 

edildi. Ancak minibüsün modelinin eski olmakla birlikte kilometresinin düşük, az kullanılmış 

olması da dikkate alınarak, 25.000 – 28.000 TL fiyat aralığında satılabileceği öngörüldü. 

30.000 TL’den satışa çıkarıldı ve minibüs 20.8.2013 tarihinde İbrahim Dandin isimli şahsa 

29.000 TL’ye satıldı. Satıştan elde edilen gelir, aynı tarihte, Vakıfbank cebeci Şubesi’nde 

açılan vadeli hesaba aktarılarak vakfa irat kaydedildi.  

 



Proje ve konferanslar 

14 Şubat 2013 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Doç. Dr. Bedriye Poyraz tarafından 

gerçekleştirilen Türkiye’de Kadın Akademisyenler Ankara Üniversitesi Örneği adlı projeye 

katılarak, sağladığımız kimi hizmetler karşılığında gelir elde etme şansı bulduk.  

Vakfımız Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları tarafından 13-14 Kasım 

2013 tarihlerinde Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi'nde gerçekleştirilen Toplumsal Eylem Retoriği 

adlı konferansa destek verdi. Konferansın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Henrich Böll 

Vakfı, imzalanan bir protokol çerçevesinde vakfımıza 4.000 TL katkıda bulundu. Konferansın 

harcamaları bu kaynak çerçevesinde vakfımız tarafından gerçekleştirdi.  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü 

projesi kapsamında ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ofisi tarafından yürütülen Güvenli Trafik 

projesi kapsamında iki araştırma projesi hazırlayarak değerlendirilmek üzere bu kuruluşlara 

sunduk.  

 

Kültür ve İletişim Dergisinin Vakfa Devri 

Bilindiği üzere, Vakfımızın 1998 yılında Kültür ve İletişim adlı derginin yayınına başlamıştı. 

Ancak zaman içinde vakfa getirdiği mali külfetler nedeniyle, dergi, 9 Mart 2008 tarihli 

yönetim kurulu kararıyla statüsünün sonlandırılarak İletişim fakültesi’ne bağışlanması 

kararlaştırılmıştı. 2008 yılından bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı 

tarafından yayınlanan dergi, burada da editoryal işleyişindeki sorunlar nedeniyle, Fakülte 

Yönetim Kurulu’nun 11.11.2013 tarihli kararıyla bütün isim ve tüzel hak yapısıyla yeniden 

vakfa devir kararı aldı. Vakıf Yönetim Kurulu da 21 Kasım 2013 tarihinde yaptığı toplantıda Kİ 

Dergisinin Vakfa devrinin kabul etti. Sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olarak Vakıf 

Saymanı Doç. Dr. Abdülrezak Altun’u atadı. Devir işlemlerinin ardından dergi 17.12.2013 

tarihi itibarıyla Cumhuriyet Savcılığına Vakıf adına tescil ettirildi. Ancak vakıf daha önceki 

deneyimleri doğrultusunda editoryal kurula derginin basımına mali olarak katkı 

sağlayamayacağını ve yayın haklarını satışa çıkararak, önceki yıllardan dergi yayını dolayısıyla 

doğduğu iddia edilen zararı telafi etmek isteğini sözlü olarak bildirdi. Yayın kurulu hazır olan 

son sayının basımını Mülkiyeliler Birliği’nin üstleneceğini, sonraki işlemler için de dergi 



camiası içinde bir bağış kampanyası başlatacaklarını bildirerek, hazır olan son sayısının 

basımını talep etti. Bu haliyle 16 yıldan bu yana yayını devam eden derginin 16/2 (32. Sayı) 

sayısı, basım ücretini Mülkiyeliler Birliğinin karşılaması sonucu  vakıf tarafından çıkarılmış 

oldu.   

 

Adres değişikliği 

Yönetim Kurulu gördüğü lüzum üzerine, Vakfın Resmi Adresini Kültür Mahallesi Yüksel 

Caddesi 36/2 Kızılay Ankara adresine taşıdı. Vergi dairesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

nezdinde adres değişikliğine ilişkin girişimlerde bulunuldu.  

POS Cihazı Temini 

Vakfa gelir teminini kolaylaştırmak için Vakıfbank Cebeci Şubesinden bir mobil pos cihazı 

temin edildi. Bu cihaz ile nakit bağışların yanı sıra, kredi kartı yoluyla bağış yapmak isteyen 

mezunlar için de bir imkan yaratılmış oldu.  

Mali Konular 

Son yıllarda gerekli düzenden yoksun olduğu anlaşılan kasa defterinin düzenli olarak 

tutulması sağlandı. Vakfın giderleri ve gelirleri usulüne uygun biçimle belgelendi ve bu 

belgeler aylık raporlar olarak düzenli bir biçimde Vakfın Muhasebecisine aktarıldı. Vakfın 

muhasebe kayıtları günü gününe tutulduğundan, anlık hesap verilebilir hale getirildi. Vakfın 

banka hesaplarının izlenmesinin internet üzerinden yapılması sağlandı. Vakıf mali işlemleri 

yönetim kurulu kararlarında öngörüldüğü biçimiyle doğrudan ve bizzat iki imza ile 

gerçekleştirildi. Yazılı talimat ile işlem yapılması uygulamasından, yaşanan sıkıntılar göz 

önüne alınarak, özellikle kaçınıldı.  Muhasebe kayıtlarına göre, vakıf kuruluşundan bu yana ilk 

kez 2010-2011-2012 gider fazlası ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu durum 2013 yılı boyunca 

gösterilen performansla tersine çevrildi. 15 Şubat 2014 tarihi itibarıyla vakfın kasasında 70 

bin TL’yi aşkın bir nakdi kaynak bulunmaktadır. Bu kaynağın 30 bin TL’lik kısmı Vakfın 

minibüsünün atışından gelen paradır. 2013 yılı başında vakfın nakdi varlığının 19.000 TL 

olduğu göz önüne alınırsa, sadece son bir yıl içinde vakfın burs ödemeleri de dahil olmak 

üzere, diğer işlemlerini görmek için yaptığı harcamaların üstüne, vakfın öz kaynakları 21.000 

TL’nin üzerinde geliştirildi.  



Vakıf ofisindeki günlük işlerin yürütülmesi 

Vakfın İletişim Fakültesi’nde kullandığı çalışma ofisinde daha önceki yıllarda bir çalışanın 

istihdam edilmesi uygulamasına 2012 yılı Kasım Ayı sonu itibarıyla son verildi. Vakfın ödeme 

gücünün zayıflamasının yanı sıra, geçmiş yıllarda yürütülen proje ve gelir getirici etkinlikler 

açısından da daha durgun bir döneme girilmiş olması nedeniyle vakıf ofisindeki günlük işlerin 

görülmesinde yönetim kurulu üyesi M. İhsan Doğan katkı sağladı. Çalışanın işten ayrılmasıyla, 

vakfın harcamalarında önemli bir daralma, dolayısıyla da mali durumunda önemli bir 

düzelme oldu.  


