
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI VAKFI 

17. OLAĞAN KURUCULAR KURULU ÇALIŞMA RAPORU  

(8 Mart 2020-31 Mart 2021) 

  

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı Kurucular Kurulu’nun saygıdeğer 

üyeleri, 

 

Vakıf yönetimimizin 8 Mart 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan 

faaliyetlerine ilişkin yıllık çalışma raporumuzu, bilgilerinize sunarız.  

 

1996 yılında kurulan Vakfımız, bu yıl 25 yaşında. 2019 yılı, AÜ SBF BYYO’nun ilk 

mezunlarımızın 50. mezuniyet yılıydı ancak Covid-19 virüs salgını nedeniyle 

etkinliklerin durdurulması üzerine 1970 mezunlarımıza 50. mezuniyet yılı madalyonları 

ve okul fotoğraflarından oluşan hatıra albümlerini takdim edemedik. 2021 yılında da 

aynı durumun devam edeceği görünüyor. Ayrıca gerek salgın, gerek farklı nedenlerle 

üst üste gelen kayıplarımızı, başta kurucular kurulu üyemiz ve uzun yıllar İLEV Yönetim 

Kurulunda görev yapan Mehmet İhsan Doğan olmak üzere, hepsini saygı ve rahmetle 

anıyoruz, nur içinde yatsınlar. 

 

Yönetim Kurulu seçimi 

8 Mart’ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen 

16. Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimiz şöyle 

seçilmişti:  

 

Yönetim Kurulu (ASIL) Prof. Dr. Abdülrezak ALTUN, Zeynep Gül ÖZŞEN, Ali 

İNANDIM, Alpaslan İPEK, Nurcan KARAGÖZ HERİSCHİ, Ali ŞİMŞEK. 

 

Yönetim Kurulu (YEDEK) Cahit SEYMEN, Mehmet İhsan DOĞAN, Tolga ACAR, Arif 

GORİÇA, Ferhat Erdinç KAYGUSUZ ve Alican ÖZER  

Denetim Kurulu (ASIL) Sibel NART, Jale PENEKLİOĞLU ve Gülsüm Gülnaz GÜLTEKİN 

Denetim Kurulu (YEDEK) Tamer ARDIÇ, Recep KARAGÖZLÜ ve Mualla ERKUL 

Görev bölümü 

18 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görev 

bölümü şöyle gerçekleşti; Başkanlığa Ali İNANDIM, İkinci Başkanlığa Zeynep Gül 

ÖZŞEN ve Saymanlığa Abdülrezak ALTUN getirildi. AÜ İletişim Fakültesi Dekan 

Yardımcısı Prof. Dr. Fatih KESKİN, tüzük gereği doğal üyemiz dekanlık tarafından 

Yönetim Kurulumuzda görevlendirildi. 

 

16. Olağan Genel Kurul sonrası 

16. Olağan Genel Kurul sonrası yeni yönetim olarak yapılması gereken yasal işlemler 

yerine getirildi,  Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

 

Web sayfamız 

Yönetim Kurulumuzun yedek listesinde görev alan genç arkadaşlarımız Alican Özer ve 

Erdinç Kaygusuz’un sorumluluğunda, www.ilev.org.tr adresindeki vakıf web sayfamızı 



yeniledik. Süleyman Coşkun hocamızın önemli katkıları, o dönem kuruluş aşamasında 

bulunan üyelerimizin destekleriyle Vakıf tarihçemizi oluşturduk. Yıllara göre mezun 

listelerine de bu sayfada yer verdik.  

 

COVİD-19 saygını nedeniyle gerçekleştiremediğimiz etkinlikler 

Vakfımızın gelenekselleşen etkinliklerinden olan ve 16. sını 31 Mayıs 2019’da  

gerçekleştirdiğimiz Meslekte 50 Yıl Onur günü etkinliğimizi 2020 yılındaki pandemi 

salgını nedeniyle maalesef gerçekleştiremedik. Etkinliğimize pandeminin sona 

ermesinden sonra geçmiş yıllardaki buluşmaları da telafi edecek biçimde devam etmeyi 

umuyoruz. Bu etkinlikle birlikte Öğrenci Emek Ödülleri ile Mezunların Sonbahar 

Buluşmaları da pandemi kısıtlamaları nedeniyle yapılamadı.  

 

Burs ödemelerine devam edildi 

Bildiğiniz gibi vakfımız kurulduğundan bu yana, fakültemizde ihtiyaç sahibi öğrencileri 

burslarla destekliyor. Uzun zamandan bu yana da bursiyerlerimizle bağımızı 

güçlendirmek için ödemelerimizi her ayın ilk üç günü içinde elden yapıyorduk. Ancak 

covid nedeniyle 2019-20 eğitim döneminde başladığımız bursları banka üzerinden 

ödeme ile tamamladık. Bu arada Ankara Gazeteciler Cemiyeti, 2020 Mart ayı itibariyle 

4 öğrencimize 12 ay süreyle burs vermeyi vaat etmişti, o öğrencilerin seçimini de vakıf 

olarak biz gerçekleştirdik. Bu öğrencilerimizin ödemesi de halen devam etmektedir.  

 

Pandemi nedeniyle dersler uzaktan eğitim yöntemiyle yapılıyor ve öğrenciler okula 

gelmiyor olsalar da, bu dönemde özellikle artan internet vb. gibi giderler nedeniyle 

öğrencilerin maddi desteğe ihtiyacı olacağı düşüncesiyle 20-21 döneminde de burs 

vermeye karar verdik. Burs duyurularını öğrencilere, Fakültenin öğrencilerle 

haberleşmek üzere kurduğu listeler üzerinden elektronik olarak yaptık. Öğrenciler 

başvurularını 23 Ekim 2020 tarihine kadar internet üzerinden yaptı. Öğrencilerle burs 

görüşmeleri ise, imkanı olanlarla yüz yüze, Ankara dışında olanlarla çevrimiçi yapıldı. 

Ali İnandım, Abdülrezak Altun, Fatih Keskin ve Gökhan Bulut’un katılımıyla yapılan 

mülakat sonucu 11 öğrencimiz, bursa hak kazandı. 15 Ekim-15 Mayıs tarihleri arası 8 ay 

boyunca ayda 250 lira olmak üzere ödemeleri devam ediyor. 11 öğrencimizin yıllık 

burs bedeli 22 bin liradır. 

 

 

Şenol Başgül adına yapılan bağış 

2020 yılı Ekim ayında yaşamını yitiren 1988 yılı mezunlarımızdan Şenol Başgül adına 

ailesinin vakfımıza yaptığı bağıştan da söz etmek gerekir. Başgül ailesi, hem fakülte 

kütüphanemize 120’ye yakın kitap bağışladı, hem de iki öğrencimizin yıllık burs 

miktarını karşılayan bir bağışla burs fonumuzu destekledi.  

 

 

İLEDAK akreditasyonuna katkı  

Kalite tescil kurumu olarak İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu 

(İLEDAK), Aralık 2018’de başladığı değerlendirmelerine bu yıl da İLEF’in üç lisans 

programında devam etti. İLEF’in paydaşlardan biri İLEV olarak, çevrimiçi görüşmeyle 

heyetlerin sorularını bu yıl da yanıtladık. Covid-19 virüsü salgını nedeniyle iptal olan 

etkinliklerimiz ve öğrencilerle olan işbirliklerimizin azalması onları da üzdü. Ama 



ilişkimizin uzaktan da olsa kopmadan devam edişini, en azından çabamızı, olumlu 

değerlendirdiklerini düşünüyoruz.  

 

Okulumuza küçük bir katkı 

Bildiğiniz gibi, vakıf senedimizde, okulumuzun ihtiyaç duyduğu malzemelerin teminine 

imkan tanıyan hükümler de bulunmaktadır. Bu doğrultuda, İLEF Fotoğraf Atölyesinde 

ihtiyaç duyulan 2.750 TL değerindeki 14 TB’lık bir harici disk temin edilerek ilgili 

birime devri sağlanmıştır.  

Mali durum hakkında 

Ekteki mali dokümanlar, İLEV’in mali olarak durumunun giderek geliştiğini 

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 başka olumlu gelişmeler de oldu; aynı zamanda mezunumuz olan Prof. Dr. 

Korkmaz Alemdar hocamız, Ankara Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde basılması 

düşünülen 3 kitap için sürece Vakfımızın da dahil olmasını sağladı. Bu kitapların 

basımına mali destek için yine bir başka mezunumuz Ceyhan Baytur’un aracılığıyla 

Evre Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Semih Durmuş beyefendiyle Abdülrezak 

Altun hocamızla beraber görüşmeye gittik. Kitaplara destek olmayı kabul eden sayın 

Durmuş, bir hafta sonra Vakfımıza da 25 bin lira bağışta bulundu. Semih Durmuş’a, bu 

zor günlerde sağladığı katkı için müteşekkiriz. Ayrıca vesile olan Korkmaz Alemdar 

hocamız ve meslek duayeni Ceyhan Baytur ağabeyimize de. 

Bu vesileyle vakfımıza 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. 


