
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI VAKFI 
15. OLAĞAN KURUCULAR KURULU 

ÇALIŞMA RAPORU (11 Mart 2018 – 24 Mart 2019) 
  
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı Kurucular Kurulu’nun saygıdeğer 
üyeleri, 
 
Vakıf yönetimimizin 11.03.2018 - 07.04.2019 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerine ilişkin 
yıllık çalışma raporumuzu, bilgilerinize sunarız.  
 
1996 yılında kurulan Vakfımız, bu yıl 23’üncü yaşını idrak ediyor. Daha nice 23 yıllara 
dileğimizi içtenlikle paylaşırken aynı zamanda bu yılın, ilk mezunlarımızın 50. mezuniyet yılı 
olduğunu hatırlatmalıyız. Bu yıldönümüyle ilgili kesinleşmiş ve plan seviyesindeki 
çalışmalarımızı da paylaşacağız. 
 
Yönetim Kurulu Seçimi 
 
Vakfımız, 14. Olağan Genel Kurul toplantısını, 11 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdi. 
Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimiz seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine, Fakültemiz 
Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak ALTUN, Belma GÜNER DOLU, Ali İNANDIM, Alpaslan 
İPEK, Doçent Dr. Fatih KESKİN, Nurcan KARAGÖZ HERİSCHİ seçildiler. 
Yedek üyeliklere Zeynep Gül ÖZŞEN, Jale PENEKLİOĞLU, Cahit SEYMEN, Gülsüm 
Gülnaz GÜLTEKİN, Feyza OKAN ve Sanem BAYKOÇAK getirildi. Denetim Kurulu asil 
üyeleri Süleyman COŞKUN, Sibel NART ve Mehmet İhsan DOĞAN’dan, yedek 
denetmenler ise Mualla ERKUL, Ahmet ABAKAY ve Ali ŞİMŞEK’ten oluştu. 

Görev Bölümü 

15 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görev bölümü 
şöyle gerçekleşti;  Başkanlığa Ali İNANDIM, İkinci Başkanlığa Belma GÜNER DOLU ve 
Saymanlığa Abdülrezak ALTUN getirildi. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Dara, 20 Mart 2018’de, 
tüzük gereği doğal üyemiz dekanlık namına dekanlık tarafından Yönetim Kurulumuz’da 
görevlendirildi. 

14. Olağan Genel Kurul sonrası 

14. Olağan Genel Kurul sonrası yeni yönetim olarak yapılması gereken yasal işlemler yerine 
getirilmiş,  Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. 

Lisans ve Lisansüstü Çalıştayı 

Yönetimin oluşmasından kısa bir süre sonra 2 Nisan 2018’de A.Ü. İLEF, Latanya Otel’de 
ders programlarının yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi üzerine ‘Lisans ve Lisansüstü 
Çalıştayı’ düzenledi. Düzenlenebilmesi için İLEV olarak 9 bin lira katkıda bulunduğumuz 
Çalıştay’ın, okulumuz ve öğrencilerimiz açısından çok yararlı bir çalışma olduğunu onlarla 
beraber tespit ettik. Bu Çalıştay sonrası da okulumuz ve öğrencilerimize gereken katkıyı, 
elimizden geldiğince vereceğimizi belirtmek isteriz.  
 
 
Bahar Şenliği 



2 yıldır yapılamayan geleneksel bahar şenliği Reklam Atölyesi hocaları ve öğrencilerinin 
öncülük ettiği bir çalışmayla yeniden canlandırıldı. Bahar Şenliği Düzenleme Komitesi’nin 
talebi üzerine İLEV olarak 19 Mayıs 2018’de yapılan şenliğe 2 bin 500 lira desteğimizle ve 
İLEV yönetimi olarak şenliğe katılarak katkıda bulunduk. 
 
Alaattin Asna Konferansı 
Kuruluş yıllarında okulumuzda da görev yapmış, Tükiye’de halkla ilişkiler alanının öncü 
isimlerinden Prof. Dr. Alaeddin Asna anısına kurucusu olduğu A&B İletişim ile birlikte 
düzenlenen AÜ İLEF’te düzenlenen “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler” başlıklı konferansa 
destek verdik. Konferans 19-20 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
 
Görünümcüler Müzikale 
İLEF’in alanında öncü uygulama gazetesi Görünüm’de görev yapan öğrencilerimizin ODTÜ 
Müzikal Topluluğu tarafından sahnelenen ‘Gazeteciler Müzikali’ni izleyebilmeleri için 
sorumlu Öğr. Gör. Gökhan Bulut’un talebi üzerine, 15 öğrencinin bilet ücretini karşıladık.  
 
Meslekte 50. Yıl Onur Günü 
İLEV olarak artık gelenekselleştirdiğimiz ‘Meslekte 50. Yıl Onur Günü’ etkinliğinin 15’incisi  
25 Mayıs 2018 tarihinde Mahmut Tali Öngören Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi. İLEV 
Başkanı, A.Ü. İLEF Dekanı, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı’nın da katıldığı törende 
25 ustaya Onur Plaketleri verilirken İletişim Fakültesi’ndeki uygulama birimlerinde üstün 
başarı gösteren öğrencilerimiz de Öğrenci Emek Ödülleri’ni aldı. 
 
İLEV, İLEF ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin işbirliği ile gerçekleştirilen tören sonrasında 
Cemiyet’in lokalinde bir ikram verildi mezunlar, öğrenciler, konuklar ve öğretim 
elemanlarının kaynaşması sağlandı. 
 
Başarılı Öğrencilere Altın 
22 Haziran 2018’de yapılan İLEF Mezuniyet Töreni’nde dereceye giren 3 öğrenciye, İLEV 
olarak birer çeyrek altın hediye ettik. 
 
 
Burs Çalışmaları 
13 Eylül 2018’de, 8 ay süreyle 10 öğrencimize verilen karşılıksız 250 liralık burs bedelinin 
sürdürülmesi kararı alındı. 24 Eylül-12 Ekim 2018 arası yapılan 25 öğrenci başvurusu, 21 
öğrencinin katılımıyla 21 Ekim 2018’de yapılan mülakatta karara bağlandı. 
 
Yapılan mülakatlara İLEV Başkanı Ali İNANDIM, Sayman Abdülrezak ALTUN, Dekan 
Yardımcısı Fatih Keskin, Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan İPEK, İLEF Öğretim Görevlileri 
Önder ÇAĞLAR ve Hatice KURT katıldı. İLEV Yönetim Kurulu 11 Kasım 2018’de 
değerlendirme jürisinin önerisi üzerine 10 öğrenciye burs verilmesi kararını aldı. 15 Ekim 
2018 – 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında verilen bursların ödenmesi belirlenen takvim 
çerçevesinde sorunsuz sürmektedir. 
 
  
Sonbahar Buluşması/Mezunlar Yemeği 
Gelenekselleşen, gündüz Ahmet Taner Kışlalı Salonu’nda düzenlediğimiz ‘Temsili Diploma 
Töreni’ ve etkinlikler, akşamına Latanya Otel’de ‘Sonbahar Buluşması’nın 22’cisini 17 
Kasım 2018 Cumartesi günü gerçekleştirdik. Gündüz programında, ağırlıkla mezuniyetlerinin 
25 ve 40. Yıllarını kutlayan mezunlarımızın katıldığı temsili diploma töreni ve okul gezisi 
gerçekleştirildi.  
 



Akşam programında ise Latanya Otel’de 142 mezunumuzun katıldığı yemekte birlikteydik.  
Gecede ‘78 mezunlarımız 40.yıl fincanlarını, ‘93 mezunlarımız 25.yıl plaketlerini aldılar. 
2015-2016-2017 mezunlarımızdan 12 kişilik katılım, gecenin en güzel sürprizi oldu; ilk defa 
bu kadar yeni mezunlarımızdan bu çapta bir katılım gerçekleşti. 
 
Ayrıca, Vakfımızın kuruluşunun 22. Yılı kutlaması çerçevesinde pastamızı kestik. 
 
Bu yılki sonbahar buluşması, kendi sınıfının mezuniyetinin 40. Yılı çalışmalarına etkin destek 
sağlayan vakfımızın kurucular kurulu üyesi Serhat Hürkan’ın sonbahar buluşmasına kısa bir 
süre kala kaybı büyük bir üzüntü yarattı. Serhat Hürkan’ın kaybı Yemek hazırlıkları sırasında 
‘78 mezunlarını toplamayı üstlenen Serhat Hürkan’ı kaybettik. Kendisini, bir kez de 
Vakfımız’a olan ilgi, katkı ve gayretleri için rahmetle anıyoruz. Onun görevini, Yönetim 
Kurulu üyemiz Alpaslan İpek üstlendi. Yemek sonrası 78 mezunlarının Sehhat Hürkan 
anısına bu yıl bir öğrencimizin bursunu sağlayan bağışlarını da burada anmak gerekir.  
 
Meslekte 50. Yıl Onur Ödülü ve Sonbahar Buluşması için Vakfımız’ın kuruluşundan bu yana 
yardım ve katkılarını esirgemeyen Mehmet Sobacı hocamız, yeni kurulan ‘İLEF İletişim 
Birimi’ başına getirilen Hatice Kurt hocamızla öğrencilerine, bu iki etkinliğe içten 
katılımlarından dolayı teşekkür borçluyuz. 
 
İLEDAK Akreditasyon Toplantıları 
16-18 Aralık 2018 tarihleri arasında Fakültemizde, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ve 
YÖK tarafından -bir anlamda kalite tescil işlemi olarak tanımlanabilecek- ilk kez akreditasyon 
belgesi vermekle yetkilendirilen İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu 
(İLEDAK) tarafından değerlendirme ziyareti yapıldı. 5 üniversiteden 8 öğretim üyesinden 
oluşan heyet İLEF’te 4 grup halinde çalıştı. Bu heyetlerin görüşmelerine paydaş kurum olarak 
İLEV de davet edilmiştir. Vakfımızın, İLEF ve öğrencilerle oluşturmaya çalıştığı işbirlikleri 
ya da etkinliklerin, değerlendirme heyetinin ziyadesiyle ilgisini çektiği ve takdirini topladığını 
belirtmek isteriz. Her grubun ilgili, derinlemesine soruları ve sonrasında bu ilişkiden duyduğu 
memnuniyeti belirtmesi Vakfımızın temel amaçlarının yerine getirilmesi konusunda doğru 
yolda olduğu kanısını güçlendirmiş ve bizleri mutlu etmiştir. Bütün bu süreç sonunda 
İLEDAK İLEF’in üç lisans programını (bölümünü) 2021 yılına kadar akredite etmiştir. 
Akreditasyon belgeleri 2 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek bir örenle takdim edilecektir. Bu 
haliyle Fakültemizin, Türkiye’de iletişim eğitimi alanında faaliyet gösteren yüksek öğretim 
kurumları arasında bütün programlarıyla akredite edilen ve bunu başaran ilk devlet 
üniversitesi kurumu olduğunu da belirtmek gerekir. Akreditasyon belgesi, üniversite tercih 
sürecinde öğrenciler açısından önemli bir ayırıcı unsur olarak işlev görmektedir. Bu da 
İLEF’in tercih edilme sırasını oldukça yukarıya taşıyacak bir unsur olarak 
değerlendirilmektedir. Bu başarıda mezunlar ve Vakıf olarak payımızın övgüyle dile 
getiriliyor oluşuna tanık olduk, bunu da Kurucular Kurulu üyelerimizle paylaşmak isteriz.  
 
İlk mezunlar, 69 mezunlarının 50. yılı  
Bu yıl mezuniyetinin 50.yılını kutlayacak ilk mezunlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Meslekte 50. Yıl Onur Günü ve Sonbahar Buluşması içine yerleştirilmiş ayrı ayrı etkinlikler 
düşünüyoruz. Yönetim Kurulu üyelerimizin yaptığı araştırma sonucu Mehmet Sobacı 
hocamız, mezunlarımıza verilecek ödül konusunda tasarımlar önerdi ve Yönetim Kurulumuz 
28 Şubat 2019’da tasarımlardan bir tercih yaparak uygulamaya geçmesi için çalışmalar 
başlatıldı. Etkinlikler için çalışmalarımız sürmektedir. 
 
Öngören ve Kışlalı için 
Bu yıl, rahmetli hocalarımız Mahmut Tali Öngören ve Ahmet Taner Kışlalı hocalarımızın 20. 
ölüm yıldönümleri. Her ikisini de Ekim ayı içinde kaybettik. Bu yılki çalışma programımızda 



hocalarımızı kaybedişimizin 20. Yılında özel etkinlikler yapılması yönünde kararlarımız 
mevcut. İlerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız.  
 

Mali durum hakkında 
Ekteki mali dokümanlardan da anlaşılabileceği gibi, İLEV’in mali durumunda olumlu 
çabalarımız var. Yıllık faaliyetler ve özellikle de çok önem verdiğimiz burs programının 
herhangi bir aksamaya uğramadan sürdürülmesi, öğrencilerimizle kaynaşma açısından da bir 
fırsat yaratmaktadır. Bu gelişmede, İLEV mezunları ile İLEF öğretim elemanlarınca 
gerçekleştirilen cömert bağışların oynadığı rolü de özellikle belirtmeliyiz. Bu vesileyle maddi 
katkı sağlayan herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız.  

 


