
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI VAKFI 
16. OLAĞAN KURUCULAR KURULU 

ÇALIŞMA RAPORU (7 Nisan 2019–8 Mart 2020) 
  
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı Kurucular Kurulu’nun saygıdeğer 
üyeleri, 
 
Vakıf yönetimimizin 7 Nisan 2019–8 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerine 
ilişkin yıllık çalışma raporumuzu, bilgilerinize sunarız.  
 
1996 yılında kurulan Vakfımız, bu yıl 24’üncü yaşını idrak ediyor. Geçtiğimiz yıl 2019, ilk 
mezunlarımızın da 50. mezuniyet yılıydı. Artık 50. Mezuniyet yılı madalyonlarımızı ve okul 
fotoğraflarından oluşan hatıra albümlerini takdim ediyoruz kendilerine. Anmadan 
geçemeyeceğimiz bir de kayıplarımız var; son birkaç yıldır mezunlarımızın kaybına 
yetişemiyoruz, yarışır gibi ayrıldılar aramızdan. Hepsini saygı ve rahmetle anıyoruz, nur 
içinde yatsınlar.   
 
Yönetim Kurulu Seçimi 
11 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim ve 
Denetim Kurulu üyelerimiz şöyle seçilmişti: Yönetim Kurulu üyeliklerine Fakültemiz Dekanı 
Prof. Dr. Abdülrezak ALTUN, Belma GÜNER DOLU, Ali İNANDIM, Alpaslan İPEK, Prof. 
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 tarafından Yönetim Kurulumuzda görevlendirildi. Aslı 
hocamız, yurt dışı görevi nedeniyle Ocak 2020 itibariyle Vakfımızdaki görevinden ayrılmak 
zorunda kaldı.  

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

Önceki dönem 
2018-2019 dönemini kısaca anımsattıktan sonra bu yılın faaliyetlerini paylaşacağız sizinle. 
 
2 Nisan 2018’de A.Ü. İLEF’in Latanya Otel’de ders programlarının yeniden düzenlenmesi ve 
güncellenmesi üzerine düzenlediği ‘Lisans ve Lisansüstü Çalıştayı’na maddi ve manevi katkı 
sunmuştuk. Oklumuz ve öğrencilerimiz adına gerçekten çok yararlı bir çalıştay oldu, 
katkımıza fazlasıyla değdiğini yerinde gördük. 
 
2 yıldır yapılamayan geleneksel bahar şenliğimize Reklam Atölyesi hocaları ve öğrencileri 
öncülük etti, maddi katkı sağlayarak ve Vakıfca şenliğe katılarak gerçekleşmesinde rol aldık. 



 
Kuruluş yıllarında okulumuzda da görev yapmış, Türkiye’de halkla ilişkiler alanının öncü 
isimlerinden Prof. Dr. Alaeddin Asna anısına kurucusu olduğu A&B İletişim ile birlikte AÜ 
İLEF’te, 19-20 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen ‘Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler’ 
başlıklı konferansa destek verdik. 
 
İLEF’in alanında öncü uygulama gazetesi Görünüm’den 15 öğrencinin talebi üzerine ODTÜ 
Müzikal Topluluğu tarafından sahnelenen ‘Gazeteciler Müzikali’ni izleyebilmeleri için 
katkıda bulunduk. 
 
25 Mayıs 2018 tarihinde ‘Meslekte 50. Yıl Onur Günü’ etkinliğinin 15’incisini Mahmut Tali 
Öngören Sinema Salonu’nda gerçekleştirdik. 25 ustaya Onur Plaketleri, Fakülte uygulama 
birimlerinde üstün başarı gösteren öğrencilerimize de Öğrenci Emek Ödülleri verildi.  
 
22 Haziran 2018’de yapılan İLEF Mezuniyet Töreni’nde dereceye giren 3 öğrenciye, İLEV 
olarak birer çeyrek altın hediye ettik. 
 
21 Ekim 2018’de yapılan mülakat sonrası 10 öğrencimiz, 8 ay süreyle verilen 250 liralık 
karşılıksız burs hakkını kazandı. 
 
17 Kasım 2018 Cumartesi gündüz Ahmet Taner Kışlalı Salonu’nda ‘Temsili Diploma 
Töreni’, akşam Latanya Otel’deki yemekle 22’nci ‘Geleneksel Sonbahar Buluşması’nı 
gerçekleştirdik. 142 mezunumuzun katıldığı yemekte ‘78 mezunlarımız 40.yıl fincanlarını, 
‘93 mezunlarımız 25.yıl plaketlerini aldı. İlk kez 2015-2016-2017 mezunlarımızdan 12 kişilik 
genç bir katılım oldu. Maalesef etkinlikten bir hafta önce, ’78 yıl mezunlarını toparlama 
çabasıyla meşgulken kurucular kurulu üyemiz Serhat Hürkan’ı kaybettik.  O gece ’78 
mezunları, Serhat Hürkan anısına bir öğrencimizin bursunu karşılamak üzere bağışta bulundu. 
 
İLEDAK Akreditasyon Toplantıları 
İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu’nun (İLEDAK) değerlendirme süreci ve 
okulumuz açısından gelişmeleri, birazdan 2019-2020 dönemi faaliyetlerimiz içinde ayrıntılı 
ele alacağız. 
 
1969 mezunlarımızın 50.mezuniyet yılı için çalışmalara başlamıştık. 
 
Önceki yılın özeti böyle. 
 
2019-2020 faaliyetlerimize gelince. 
 
Web sayfamız 
www.ilev.org.tr sayfamızı yeniledik. Süleyman Coşkun hocamızın önemli katkıları, o dönem 
kuruluş aşamasında bulunan üyelerimizin destekleriyle Vakıf tarihçemizi oluşturduk. Vakıf 
hafızasını bir araya getirebilmek, çok önem verdiğimiz işlerden biriydi. Yıllara göre mezun  
listelerine de bu sayfada yer verdik. Vakıfla ve mezunlarımızla ilgili bilgileri paylaştığımız 
sayfamız, yeni geliştirmelerle mezunlarımızın daha etkin katılımına açılacaktır; örneğin, 
özgeçmişlerin ve okul fotoğraflarının eklenebilmesi gibi. Sayfanın yapılışında emeği geçen 
öğrencimiz Ulaş Gökay Gürbüz’e de emeklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.  
 
 
 
İLEV Hatıra Ormanı 



21 Nisan 2019’da, 50. mezuniyet yılını dolduran mezunlarımızla bir hatıramız, beraber 
olmaya bahanemiz ve dikili ağacımız olması amacıyla İLEV Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarını 
diktik. Her yıl yeni fidanlarla bu bağın pekişmesine çaba göstereceğiz. 
 
İLEF Panayırı 
19 Mayıs 2019’da panayırın gerçekleşebilmesi için 2 bin 500 lira katkıda bulunduk. 
Öğrencilerimiz, panayırda sağladıkları gelir ile katkımızın daha fazlasını Vakfımıza bağışladı.  
Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin daha okuldayken Vakıf’la tanışmasına büyük katkı 
sağlıyor.   
 
Meslekte 50 Yıl Onur Ödülü Töreni 
31 Mayıs 2019’da törenimizin 16’ncısını gerçekleştirdik. Meslekte 50 yılını dolduran 30 
meslektaşımıza ödüllerini, 1969 mezunlarımızdan 11’ine de 50.Yıl Plaketlerini 
öğrencilerimizin eliyle takdim ettik. ’69 mezunlarımızın yıllar sonra karşılaşması, hararetli 
sohbeti ve kaynaşması görmeye değerdi. Aynı törende İletişim Fakültesi uygulama 
birimlerinde üstün başarı gösteren öğrencilerimiz de Öğrenci Emek Ödülleri’ni aldı.   
 
Tören sonrasında gelenek olduğu üzere ustalar ve öğrenciler, Ankara Gazeteciler 
Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Cemiyet Lokali’nde bir araya gelerek tanışma ve kaynaşma 
fırsatı buldu. 
 
Bu ödülü artık ustalarımızın talep ediyor hale gelmesi, ödülümüzün zamanla amacı ve işlevi 
açısından değerini bulduğunu göstermektedir.  Bir sonraki törenin 29 Mayıs 2020 tarihinde 
yapılması kararlaştırıldı. 
 
Mezunlara hediyeler 
26 Haziran 2019’da yapılan İLEF Mezuniyet Töreni’nde dereceye giren 3 öğrenciye, İLEV 
olarak birer çeyrek altın hediye ettik. 
 
Bu arada mezunumuz Nuray Kibar Leinz, bizim aracılığımızla okulda dereceye giren ilk 4 
öğrencimize Kuşadası’ndaki otelinde tatil fırsatı tanıdı. 
 
Yeni bursiyerler 
3 Kasım 2019’da Ali İnandım, Abdülrezak Altun, Alparslan İpek, Cahit Seymen ve Hatice 
Kurt’un katılımıyla yapılan mülakat sonucu 30 başvuru arasından, 15 Ekim 2019-15 Mayıs 
2020 tarihleri arasında 8 ay süreyle ayda 250 lira burs almaya hak kazanan 10 öğrencimiz 
tespit edildi, devamında ödemeleri yapıldı ve kesintisiz yapılmaya devam ediyor. 10 
öğrencimizin yıllık burs bedeli toplam 20 bin Türk Lirası’dır. 
 
Bu arada Ankara Gazeteciler Cemiyeti, 2020 Mart ayı itibariyle 4 öğrencimize 12 ay süreyle 
burs vermeyi vaat etti. Bu bursla ilgili seçim işlemini de vakıf olarak biz gerçekleştireceğiz.  
 
23. Geleneksel Sonbahar Buluşması 
16 Kasım 2019’da, gündüz Ahmet Taner Kışlalı Salonu’nda düzenlediğimiz ‘Temsili 
Diploma Töreni’ ile başlayan etkinliğimizin 23’ncüsü, akşam Latanya Otel’de 137 
mezunumuzun katılımıyla tamamlandı. Geleneksel Sonbahar Buluşmamız’da1969 
mezunlarımız, Reklam Atölyesi tarafından tasarlanan ve hazırlanan 50.yıl madalyonları ile 
pek ilgi çeken hatıra albümlerini aldı. 1979 mezunlarımız 40. Yıl fincanlarını, 1994 
mezunlarımızsa 25.yıl plaketlerini aldı. 
 
2015-2016-2017 mezunlarımızın geçen yıl 12 kişilik katılımı, bu yıl 25’e çıktı. 
 



Ayrıca Vakfımızın kuruluşunun 23. Yılı pastası kesildi. 
 
Meslekte 50. Yıl Onur Ödülü ve Sonbahar Buluşması için Vakfımızın kuruluşundan bu yana 
yardım ve katkılarını esirgemeyen Mehmet Sobacı hocamız ve başında bulunduğu Reklam 
Atöyesine, yeni kurulan ‘İLEF İletişim Birimi’nden Hatice Kurt hocamızla öğrencilerine, bu 
iki etkinliğe etkin destek ve katılımlarından dolayı teşekkür borçluyuz. 
 
İLEDAK 
Okul ve Vakfımız açısından çok önemli bu konuyu açmalıyız tekrar. 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 edildi. 
Vakfımızın, İLEF ve öğrencilerle oluşturmaya çalıştığı işbirlikleri ya da etkinliklerin, 
değerlendirme heyetinin ziyadesiyle ilgisini çektiği ve takdirini topladığına şahitlik ettik. 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 düzenlenen bir törenle takdim edilmiştir. Bu haliyle Fakültemizin, 
Türkiye’de iletişim eğitimi alanında faaliyet gösteren yükseköğretim 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. Daha önce olduğu gibi bu 
yıl da fakültemizle yaptığımız işbirliği ve etkinlikler hakkında heyeti bilgilendirdik. Bu kez 
farklı hocalardan oluşan heyet de öncekiler gibi, Vakfımız ve fakültemizin işbirliği hakkında 
çok ilgili davrandı. Heyetin, mezunlar ve Vakıf olarak payımızdan övgüyle söz edişine tanık 
olduk. Bu iltifatı da ikinci kez Kurucular Kurulu üyelerimizle paylaşmak isteriz 

Mali durum hakkında 
Ekteki mali dokümanlar, İLEV’in mali olarak olumlu çabalarını göstermektedir. Bu tablonun, 
İLEV mezunları ile İLEF öğretim elemanlarınca gerçekleştirilen cömert bağışların karşılığı 
olduğunu özellikle belirtmeliyiz. Fakülte eksenli yapılan çalışmalardan elde edilen gelirler de 
Vakfımıza can suyu olmaktadır. Bu arada bu yıl 50.Mezuniyet Yılını kutlayacak olan ‘70 
mezunlarımızın, Vakfımıza sağlamayı düşündüğü destekten haberdar olduk. Bu vesileyle 
maddi manevi katkı sağlayan herkese en içten teşekkürlerimizi sunmayı borç biliyoruz. Yıllık 
faaliyetler ve özellikle de çok önem verdiğimiz burs programının herhangi bir aksamaya 
uğramadan sürdürülmesinin, öğrencilerimizle kaynaşma açısından yarattığı fırsatı da bir kez 
daha yinelemek isteriz. 

Saygılarımızla. 


