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ÖNSÖZ

Ülkemizin 21. yüzyılda bilim, sanat ve hizmet alanında büyük hedeflere ulaşması eğitim vizyonuyla mümkündür. 
Bu görüşten hareketle, Üniversitemiz Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, 2000 
yılında Başkent Üniversitesi’nde vakıf üniversiteleri arasındaki ilk Eğitim Fakültesi’ni kurmuş ve 2000-2001 
akademik yılında fakültemiz eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Fakültemiz; Temel Eğitim Bölümü altında 
Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 
altında Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü altında İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı; 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü altında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı; Eğitim Bilimleri Bölümü altında 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Ana Bilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, 
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı olmak üzere beş bölüm, sekiz ana bilim dalından oluşmaktadır. 2013-2014 eğitim 
öğretim yılında tam donanımlı yeni binasına taşınarak eğitim-öğretime devam eden fakültemiz, kuruluşunun 20. 
yılında; yetiştirdiği öğretmenler, eğitime yönelik ürettiği bilgi, sosyal sorumluluk projeleri, eğitim kurumlarının 
sorunlarına yönelik ürettiği özgün çözümlerle koyduğu hedeflere ulaşmıştır. 21. yüzyılın gereksinim duyduğu, 
bilgi, beceri ve erdeme dayalı yaklaşımlarla kendini sürekli yenileyip geliştirerek öncülük görevini başarıyla 
sürdürmektedir. Temel yaklaşımımız; eğitimde bütünleyici yapı içinde, büyük önder Atatürk’ün gösterdiği yolda, 
yaşam kültürünü geliştirecek, farkındalık yaratacak, toplumumuzu kendi kültürel birikimleri ile buluşturup evrensel 
değerlere taşıyacak ve özgün buluşların kapılarını aralayacak eğitim sistemini oluşturmaktır. Bu bağlamda, 
fakültemiz eğitimde mükemmelliğe ulaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel faaliyetlerde, 
organizasyonlarda ve projelerde görev almakta; yenilikleri izlemekte; sürekli araştırma yapıp kazanımlarını 
uygulamalı olarak öğrencilerimize, topluma ve kurumlarımıza yansıtmakta; elde ettiği sonuçları değerlendirip 
kurumsal gelişim için kullanmaktadır. Fakültemizde öğrencilerimizin bütün derslerde aktif olarak kullandıkları 
bilgisayar laboratuvarları, teknolojik donanımlı sınıfları, fen laboratuvarı, matematik sınıfı, resim, müzik ve drama 
atölyeleri bulunmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerimizin bireysel 
ve grup görüşme yapabilecekleri aynalı oda ve görüşme odaları da fakültemiz bünyesinde yer almaktadır. 
Fakültemizde bu programlarda görevli 74 akademik kadro ile idari kadro ve öğrenci mevcuttur. 

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesini kuran Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Haberal hocamıza, bir önceki rektörümüz Prof. Dr. Kenan Araz hocamıza ve mevcut rektörümüz 
Prof. Dr. Ali Haberal hocalarımıza fakültemize desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Başkent Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi kurucu dekanı Prof. Dr. Osman Altıntaş ve sonraki dekanlarımız Prof. Dr. Yaşar Baykul, Prof. Dr. 
Mustafa Kuru, Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu, Prof. Dr. Füsun Eyidoğan fakültemize yaptıkları katkılardan dolayı 
çok teşekkür ediyorum.  Fakültemizin kuruluşundan günümüze kadar emeği geçen tüm akademik ve idari 
personele çok teşekkür ediyorum. Fakültemizin kuruluşundan bugüne hayatını kaybeden öğretim elemanlarımız 
ve öğrencilerimiz oldu. Kendilerine rahmet diliyorum. 

Fakültemizin yetiştirdiği öğretmen ve uzmanlarla Türk Eğitim Sistemine nice seneler hizmet sunmasını dileği ile.  

Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun 
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
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yazıyordu. Önce şaşırdım; ama sonraları böyle ani gelişen durumlara alıştım. Çünkü ben Başkent Üniversitesindeyim 
ve Sayın Mehmet Haberal ile çalışıyorum. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Fakültesi ile bir bütünlük sağlaması 
açısından çok önemliydi. Enstitünün amacı, Türkiye’nin değişik üniversitelerinden gelen öğretmen adaylarına tam bir 
öğretmenlik formasyonu vermek; onların akademik yeterliklerini artırarak eğitim camiasına akademik kişiliğe sahip 
öğretmenler kazandırmaktı. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde olan Kolej Ayşe Abla ve Adana Başkent Okullarındaki 
öğretmenlere yüksek lisans eğitimi vermekti. Yine Haberal Hocamızın bize talimatı “Her ne pahasına olursa olsun 
kaliteden asla ödün vermeyeceksiniz,” yönündedir. Bütün kadromuz, bu anlayışla tüm birikimlerini ortaya koyarak 
fedakarca çalıştı. Fakültemiz öğrencileri gerçekten çok şanslılar. Akademik kadromuzda benim gibi genç emekliler, 
çalışkan ve azimli genç akademisyenler var. Emeklilerin tecrübesi ile gençlerin enerjilerini birleştirerek öğrencilerimize 
çok yararlı eğitimler sunduk.  

Benim branşım matematik olduğu için İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programını YÖK’ten geçtiği gibi uyguladık. 
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programını ben yaptım ve iddia ediyorum eğitim fakültelerinin hiçbirinde 
bizim programımıza denk bir program yoktu. Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünün tüm derslerini aldım, 
üstüne 45 kredilik eğitim dersleri ekledim ve çok yüklü bir program oldu. Öğrencilerimizin tam bir matematikçi 
ve gerçek bir öğretmen olmaları için çalıştım. Öğrencilerimiz hayata atıldığında Başkent Üniversitesinden mezun 
olmanın ayrıcalığını yaşadı ve her zaman bize teşekkür ettiler. Bizim verdiğimiz eğitimden lisansüstü öğrencileri de 
o kadar faydalandılar ki iki öğrenciyle eğitime başlayan Enstitünün öğrenci sayısı artış gösterdi. Özellikle öğretmen 
adaylarımıza verilen tezsiz yüksek lisans programında Başkent aranılan üniversite oldu. 10 yılda 2700 öğretmen 
adayımıza tezsiz yüksek lisans eğitimi verildi.  2000 yılında sadece Dekan ile faaliyete başlayan fakülte şu anda 
10 profesör, 11 doçent, 22 doktor öğretim üyesi, 8 öğretim görevlisi, 15 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 66 
öğretim elemanı ile görev yapmaktadır.  

Fakültemiz ve Enstitümüzün kuruluş ve gelişmesinde maddi-manevi hiçbir desteği esirgemeyen Sayın Prof. Dr. 
Mehmet Haberal’a minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Fakültemizin bugünkü duruma gelmesinde çok önemli 
katkıları olan sayın dekanlarımız Yaşar Baykul, Mustafa Kuru, Şeref Mirasyedioğlu ve Sadegül Akbaba Altun’a; ayrıca 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Sayın Prof. Dr. Füsun Eyidoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle fakültemizin 
“dert babası” gibi gördüğüm, Rektör Danışmanı olarak görev yapan, ama aslında fakültemize danışmanlık yapan, şu 
anda Mütevelli Heyeti üyemiz olan Sayın Mustafa Kuru’ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerinin dekanlığı 
döneminde ahenk içinde çalışabilecek ortamı sağlamasını ve Rektör Yardımcılığı döneminde de Fakültemize sağladığı 
katkıları takdir etmemek mümkün değil.  Şu hususu da belirtmeden geçemeyeceğim. Haberal Hocamızın aramızda 
olamadığı 4 yıl 4 ay boyunca daha hızlı ve daha çok çalışarak Üniversitemizin güçlenmesi için adeta çırpındık. O 
yıllarda en büyük moral Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Araz idi. Her sabah erkenden odasına gider, Haberal 
Hocamızdan iyi haberler almak ümidiyle konuşmalarını dinlerdik. Kendilerine minnettarım. 
 
Sayın milletvekilimiz Erkan Haberal’ın gayret ve çalışmaları sayesinde yıllarca özlemini çektiğimiz Eğitim Fakültesi 
binamıza kavuştuk. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ali Haberal ‘ın destek ve takipleriyle de çok arzu ettiğimiz Eğitim Kafe 
hizmete girdi ve Fakültemiz bugünlere ulaştı. Rektörümüze ve desteklerini esirgemeyen Rektör Yardımcılarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum.  

Fakültemizin geleceği hakkında çok umutlu olduğumu söylemek isterim. 20 yılda bu noktaya gelmesi; yönetimin 
desteği, akademik ve idari kadronun gayretli çalışmaları, altyapının sağlam olması ve yetişen genç kadronun Başkent 
ruhunu benimsemesiyle oldu. Gelecek yılların çok daha başarılı olacağına yürekten inanıyor ve Fakültemizin tüm 
elemanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.  

Anılarım 
• Bir gün ders başladı. 20 dakika sonra bir öğrenci sınıfta olan arkadaşına mesaj atarak benimle görüşmek istedi. 

“Uyuyakaldım, servisi de kaçırdım. Ne yapayım?” dedi. “Taksiyle gel,” dedim. “Param yok,” dedi. Ben ısrarla 

Başkent Üniversitesine Gelişim 
1972 yılında Hacettepe Üniversitesine asistan olarak girdim. Bu üniversitede aralıksız 27 yıl görev yaptım. 1994-
1997 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü başkanlığını yürüttüm. Üniversiteye 
geçmeden önce 7 yıl lise öğretmenliği yaptığım için dersler beni yormuyordu. Lisede 7 yıl haftada 30 saat dersim 
oluyordu. Hacettepe Üniversitesinde öğretmenlik tecrübemden dolayı beni öğretim görevlisi yaptılar ve ilk dönem 
haftada 20 saat ders verdiler. Bayağı rahatlamıştım; ancak 3 yıllık bölüm başkanlığı görevi, beni çok yıprattı. 
Devlet üniversitesinde gerçek bir yönetici olmak hiç kolay değil. 34 yıl hizmetten sonra emeklilik düşündüm. Ama 
öğretmenliği bırakmayı düşünmüyordum. O yıllarda Ankara’da Bilkent ve Başkent Vakıf Üniversiteleri vardı. Başkent 
Üniversitesine geçmeyi kafama koymuştum. Bir gün randevu alarak Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı ziyarete 
gittim. Kendilerini Hacettepe Üniversitesinden tanıyordum; ama yakınlığım olmamıştı. Özgeçmişimi masaya bırakıp 
“Sayın Hocam, uygun görürseniz Hacettepe Üniversitesinden emekli olup sizinle çalışmak istiyorum,” dedim. Sayın 
Haberal “Sen beni Hacettepe Üniversitesinden tanıyor musun?” dedi. Ben de “Ben sizi şahsen çok iyi tanıyorum; 
ama sizi hep koşarken görüyordum. O nedenle tanışma fırsatım olmadı,” dedim. Bu sefer “Benimle koşabilir misin?” 
diye sordu. Kendisine “Sizinle koşmanın zor olduğunu biliyorum; ama bütün gücümle size yetişmeye çalışırım. Eğer 
koşamazsam istifa dilekçemi masanıza bırakırım,” dedim. O anda, Hacettepe Üniversitesinden tanıdığım çok değerli 
dostum Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Korkut Ersoy’u aradı ve “Size Osman Altıntaş’ı gönderiyorum. Hemen işlemlerini 
başlatın,” dedi. Çok kısa sürede Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine atamam yapıldı. 15 Eylül 1999 sabahı 
Hacettepe Üniversitesine emeklilik dilekçemi verdim ve öğleden sonra Başkent Üniversitesi’nde göreve başladım. 
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünde matematik derslerine giriyordum. O yıllarda Fakülte Dekanı olan, benim 
çok sevdiğim okul arkadaşım rahmetli Prof. Dr. İsmail Erdem’e yardımcılık yapıyordum.  

Eğitim Fakültesine Gelişim 
2000 yılında bir gün, üniversitemiz kurucusu ve ilk rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal beni çağırarak hiç 
unutamadığım cümleleri kurdu. Kendisinden “Ben ülkeme yapılabilecek en önemli hizmetlerden birinin de nitelikli 
öğretmenler yetiştirmek olduğuna yürekten inanıyorum. O nedenle Eğitim Fakültesini hemen faaliyete geçirmem 
gerekiyor. Kurucu Dekan olarak derhal çalışmaya başlayın. Pazartesi sabah ben İstanbul’a gidiyorum. Perşembe 
sabahı dört bölümün başvuru dosyası hazır olsun,” şeklindeki ilk talimatlarımı aldım. Düşünün, ortada fakülte yok; 
sekreter yok; çalışabilecek kimse yok. O sırada Rektör danışmanı olan Sibel Uzer ile birlikte sabah saat 08.00’den 
gece 03.00’lere kadar çalışarak dosyaları hazırladık. Perşembe günü YÖK’e sunuldu. 

Bölümler açıldı; ancak kadromuzda öğretim üyesi yoktu. Acilen iki profesör ataması yapıldı: Prof. Dr. Akif Ergin 
ve Prof. Dr. Sibel Güneysu. Sayın Akif Ergin üniversiteden erken ayrıldı. Kuruluş aşamasında verdiği katkılardan 
dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ancak asıl teşekkürüm Sayın Prof. Dr. Sibel Güneysu’ya. Kendileri bana çok 
yardımcı oldular. O sıkıntılı dönemde fakültenin her işine koştular. Bazı derslerimizi Gazi Üniversitesi ve Hacettepe 
Üniversitesinden ücretli öğretim üyesi alarak yürüttük. Daha sonra Güler Küçükturan ve Füsun Eyidoğan’ı kadromuza 
kattık.  

Fakültemiz eğitime devam ederken bir sabah masamda Sayın Rektör Prof. Dr Mehmet Haberal tarafından adıma 
yazılmış bir yazı buldum. Kâğıtta “Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne vekaleten atandınız. Başarılar dilerim,” 

“Öğrencilerimizin Gerçek Birer Öğretmen Olmaları için Çalıştım.” 

Prof. Dr. Osman Altıntaş (2000-2000)
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milli eğitim bakanlığı teşkilatını, bilhassa üst düzey yöneticileri iyi tanırım. Gittim görüştüm kendisiyle. Ondan sonra 
edindiğim intiba şuydu. İlköğretim bölümünün hemen açılabileceğini, sınıf öğretmenlerine bakanlığın çok ihtiyacı 
olduğunu, orta öğretim için biraz beklenilmesi gerektiğini çünkü ortaöğretim kadrolarının dolu olduğunu öğrendim. 
Bir de özellikle tıp Fakültesinin dekanı olan beyefendi spor bölümü öğretmenliğinin açılmasını istiyordu. Çünkü 
sporla ilgili bir bilim vardı ve onların isteği o yöndeydi öyle söyleyeyim.  Fakat ben sporun hemen açılmasının uygun 
olmayacağını orada öğrendim, milli eğitim bakanlığından. Spor bilimleri değil de beden eğitimi öğretmenliğinin 
açılmasının doğru olmayacağını söylemekle yetinmedim bir de gittim karşı çıktım buna. Bu bölümün açılmamasının 
uygun olacağını söyledim. Ama ilköğretimi ısrarla savundum. Bu konuşmamız yaklaşık iki buçuk saat kadar sürdü. 
Tabi sadece bu değil, eğitim hakkında bazı fikirlerimi soruyorlardı. Bunları da açık seçik şekilde cevapladım. Az 
önce belirttiğim şekilde. Sonra, bir kaş-göz işareti yaptılar. Sibel Hanım rektörün yanına gitti geldi, “Rektörümüz 
sizi istiyor” dedi. Rektör Haberal beyin odasına gittim. Orada görüştük. O görüşme fazla uzun sürmedi. Yani bir 
40-45 dakika kadar tahmin ediyorum. Görüştükten sonra “Tamam dedi, yarın emeklilik dilekçesini verin hemen”. 
Ben o zaman Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitimde ölçme ve değerlendirme biriminde anabilim dalı 
başkanıydım. “Peki” dedim. “Dilekçeyi verip hastanede bana uğrayın” dedi ve öyle ayrıldık. Ertesi gün sabahleyin 
ben emekli olmak için dilekçeyi verdim. Zaten benim Hacettepe Üniversitesi dâhil kırk seneden fazla hizmetim 
vardı. Ben sınıf öğretmenliği ve ilkokul öğretmenliği ile başladım göreve 1959 yılında. Dilekçeyi verdim hastaneye 
gittim Haberal beyi görmek için. Orada hemen kabul etti, dekanını çağırdı yanına. Onunla çok yakın çalışırdı yani 
birçok şeyde onun konuşmasını isterdi. Sibel Hanıma telefon etti oradan hastaneden. “Yaşar Beyi gönderiyorum, 
işlemleri başlatın ne lazımsa yapın” dedi. Ve ben oradan doğruca Eskişehir yolundaki kampüse gittim. Sibel Hanımın 
da haberi olduğu için “Hocam dedi fakültenin kuruluş çalışmalarını yapacağız, hemen başlıyoruz”. Rektör beyin 
emri vardı. Biz üç gün kadar kuruluş için çalıştık. Öylece fiili olarak göreve başlamış oldum. Ama henüz resmen 
görevli değildim. İlk başvuruda bir dekan görevlendirilmesi gerekiyordu. Osman Bey matematik bölümünde, hala 
orda mı bilmiyorum, öğretim üyesiydi. Onun dekanlığıyla başlamış oldu Eğitim Fakültesinin kurulması işi. Bu ilk 
çalışmalarda o da bulundu. Ama esas olarak hazırlığı Sibel hanımla ben yaptık. Şimdi biz çalışmaları bitirince yazılar 
filan hazırlandı. Yazıları Sibel Hanım yazdı sonra beraber okuduk dağıttık. Her şeyi hazırladık sonrasında Korkut beyle 
beraber, Osman Bey -Sibel Hanım var mıydı hatırlayamadım ama ikisi kesin vardı muhtemelen Sibel Uzer hanım 
da olabilir- gittiler dosyayı teslim ettiler. Ben oradaki yazıyı takip ettim biraz çünkü ÖSYM de tanıdıklarım vardı. 
ÖSYM de uzun yıllar danışmanlık yaptım. Böylece vakit çok geçmeden fakültenin kuruluşu tamamlandı. Böylece ben 
göreve başlamış oldum, bu arada da Başkent Üniversitesinde de resmen görevlendirilmiş oldum.  

Hocam hangi programlar açıldı sizin döneminizde? 
İlk açılışta sınıf öğretmenliği programı açıldı. Orayı kurduk. Ben asıl olarak sınıf öğretmeniyim. 1959 yılında Akşehir 
ilköğretmen okulundan mezun oldum. Ve sınıf öğretmeni olarak göreve başladım. Benim talim terbiye kurul üyeliğim 
de vardı Hacettepe üniversitesine geçmeden önce. Oradaki deneyimlerimden de yararlandım. Sınıf öğretmenliğini 
açtık ilk defa. İlk program sınıf öğretmenliğiydi ve daha sonra fen bilgisi öğretmenliğini açtık. Fen bilimleri değil 
biliyorsunuz. Fen bilgisi öğretmenliğiyle fen bilimleri öğretmenliği aynı şey değil.   

Akademik ve idari olarak kimler geldi hocam? 
İlk gelen öğretim elemanları kimlerdi diyorsunuz. Güler Küçükturan  hanım vardı. Güler hanımla çok iyi anlaşırdık çok 
iyi bir öğretim elemanıydı. Sonra öğretim elemanı değildi ama dekan olduktan sonra bir proje sayesinde Aslı’yı aldık 
dekan sekreteri olarak. Başka kim vardı…. İngilizce öğretmeni vardı Nehir Hanımdı galiba. Allah’tan rahmet diliyorum 
o da çok iyi bir öğretim elemanıydı yabancı dilde. Sonra dışarıdan gelen öğretim görevlilerimiz vardı. Gazi Eğitim 
Fakültesinden müzik öğretmeni getirdim. Tek ders ücretli olarak. Sonra Hacettepe üniversitesinden gene tek ders 
ücretli olarak, rahmetli bir hocamızı getirdik. Tarihçiydi aslında ancak coğrafya dersleri verirdi. Ondan da çok istifade 
ettik. Düşünüyorum da fen bilgisi öğretimi derslerine giren bir arkadaşımız vardı. İsmini hatırlayamadım.  

Hocam idari personel olarak Aslı’dan başka kim vardı?  
İdari personel olarak Aslı vardı bir dekan sekreteri, bir kişi daha vardı sınıf öğretmenliği bölüm sekreteri ancak ismini 
hatırlayamıyorum. Başka da yoktu sanırım. Sınıf öğretmenliğinin sekreteri Behiye Hanım olabilir. 

“Taksiyle gel gerisini düşünme,” dedim. İkinci ders bitmeden öğrenci ve taksi şoförü sınıfa girdi. Ben taksi parasını 
ödedim ve öğrenciye “Sen ilk maaşından ödersin,” dedim. İki yıl sonra gelmiş; ama beni bulamamış. Zarfa 50 TL 
koyup kapının altından atmış. Öğrencilerime bu anımı anlattım. Paranın artanı ile onlara çay ısmarladım. Burada 
takdir ettiğim nokta, öğrencimin dürüstlüğü idi.  

 
• Enstitü öğrencilerimden son hafta yazılı olarak görüşlerini alırdım. İki öğrencimin yazdıkları dikkatimi çekti. Biri, 

Başkent Üniversitesinde geçirdiği 10 ayın hayatının en tatlı günleri olduğunu ve bu günleri asla unutmayacağını 
yazmış. Diğer öğrenci ise  “Başkent benim 10 ayımı zehir etti. Verdiğim param da yandı,” demiş. Ben araştırdım. 
Birinci öğrenci dersten bir saat önce gelirmiş, çoğu zaman derse de girmezmiş; ama bir kız arkadaşı varmış. 
Gerçekten 10 ay birlikte zaman geçirmişler ve birlikte mezun olmuşlar. İkinci öğrenci ise Gaziantep’te dershanede 
çalışıyormuş ve devamsızlıktan kalmış.  

 
• Başkent Lisesinde matematik sınavında bir öğrenci hazırladığı kopyayı öğretmen yakalamasın diye ağzına atmış. 

Öğretmen öğrencinin ağzını açmaya çalışıyor; ama başaramıyor. Ben sınav kâğıdına “kopya” yazdım ve sıfır verdim. 
Öğrencinin ağzından çıkardık ve delil olmak üzere kâğıdına ekleyip disiplin işlemlerini başlattık.  

 
• Adana Erkek Lisesinde ilk günlerim. Pansiyon amiriyim. Pansiyonda kalan Hıdır isimli bir öğrenci okuma dersinde 

uyuyor. Ben de pansiyonda nöbetçiyim. “Uyan,” diye dokundum. Kafayı kaldırdı “Allah’ına kurban git başımdan!” 
dedi. Israr edince “Sen ne laf anlamaz adamsın. Benim derdim bana yeter. Benimle uğraşma!” dedi. Boş bir sınıfa 
çağırdım, derdini anlattı. Köyünde sevdiği kız başkasıyla nişanlanıyormuş, gidip o kızı vuracakmış. “Sen aslan 
gibisin. İstediğin kızı ben alacağım,” deyince elime sarıldı ve asi öğrenci benim en sevdiğim öğrencilerimden biri 
oldu. 

Başkent Üniversitesine ve Fakültemize geliş hikâyenizi bizimle paylaşır mısınız? 
2000 veya 2001 yılı olacak. 20. Yılı olduğuna göre bunlardan birisi olması gerekir. Bir pazar günü evde oturuyordum, 
o zamanlar rahatsızlığım yok tabi, bir telefon geldi. Sibel Uzer rektör danışmanıydı o zaman. Biz kendisiyle ÖSYM’de 
tanışmıştık. Ben ÖSYM’de uzun seneler 17 yıl kadar danışmanlık yapmıştım. Kendisi de ÖSYM’deydi o zamanlar. Sibel 
Uzer, öyle hatırlıyorum yahut beni arayan kişi. Buyurun deyince, hocam dedi sizi rektör bey görmek istiyor, Başkent 
Üniversitesi Rektörü. Ben de rektörünüz kim dedim. Mehmet Haberal Hoca dedi. Olur görüşelim dedim buyurun 
dedim. Yok dedi sizinle yüz yüze görüşmek istiyor hoca, sizi evden aldırabilir miyim dedi. Gelirim ama bugün Pazar. 
Hocam dedi bizim rektörümüz pazar günleri de çalışır. Ben de olur dedim. Sizi araba gönderip aldırayım dedi. Yok 
dedim ben öyle nazlı kişi değilim nereye gelmemi istiyorsanız söyleyin ben kendi aracımla gelirim dedim. Tarif etti işte 
şimdiki Eskişehir yolundaki kampüsü söyledi. Uzatmamak için kampüse gittim hemen. Orda tıp Fakültesinin dekanı 
rahmetli oldu şimdi, siz tanımayabilirsiniz, rektör yardımcısı Korkut Bey vardık. Üç kişilerdi sanırım başka da kimse 
yoktu. Orda toplantı yaptık ama toplantı uzun sürdü. Bu toplantıda bana Eğitim Fakültesinin başlıklarından ve oraya 
yapılacaklardan, dekan olmamı düşündüklerinden söz ettiler. Ve bu teklif hakkındaki düşüncelerimi sordular. Ben 
düşüncelerimi olduğu gibi nasıl ise öyle söyledim. Sonra hangi bölümlerin açılmasını düşündüğümü sordular. Onlar 
ortaöğretimle ilgililerdi daha çok. Ama ben kendilerine şunu söyledim, “Ben şimdi hemen ortaöğretimin açılmasından 
yana değilim. Öncelikle ilköğretimi açarsanız iyi olur ama bana bir veya iki gün müsaade edin. Ben bir de MEB’de 
genel müdürle bir görüşüp geleyim. Ondan alacağım bilgiye göre size öncelikle hangi bölümün açılmasının uygun 
olacağını söyleyeyim.”  O zamanki genel müdürü iyi tanırdım, talim terbiye kurulunda birlikte çalıştık. O zaman 

“Öğretmenlik Sevgi Olmadan Yürüyecek Bir İş Değil” 

Prof. Dr. Yaşar Baykul (2000-2003) 
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Birkaç türkü ve birkaç şarkı çaldılar. Ama bunlar tamamen okul türküleri okul şarkılarıydı. Mesela bilirsin dostluğun 
biz sevgisiyle toplandık burada diye başlar, o. Beethoven’den aslında. Ben çok mutlu oldum hiç unutamıyorum.  

Bir de akademik olarak bir anım var. O zaman ben dekan iken, milli eğitim projesi vardı. Avrupa okullarıyla ilgili 
bir programdı. 100 bin dolardan fazla bütçesi olan bir projeydi. Bunun 90 binlik kısmı okulun programları içindi ve 
ilköğretim programını geliştirme amacıyla harcanacaktı. Bu programda üç proje vardı. Üç araştırma projesinden 
üçüne de başvurduk. Ben yürütücülüğü aldım, Sudi Bülbül Bey sosyal bilgilerle ilgili kısmını aldı. Başkent Ekonomi 
Fakültesi dekanı vardı. Onun görevlendirdiği bir de doçent arkadaşımız vardı. Çünkü o alanda biz zayıftık kendimiz. 
Böylece üç projeye de başvurduk. Bir de Timur Karaçay beyi almıştık, matematikçi. Benimle aynı yaşlardaydı. Şimdi 
bu projeyi biz bitirdik ama nasıl bitirdik. Ha bu üç projenin ikisini biz aldık. Başkent Üniversitesi aldı. Zaten biz 
üniversite adına girmiştik bu işe. Projeye Başkent Üniversitesi olarak başvurduk, hatta başvuru yazısını hazırladıktan 
sonra Rektör Bey imzalayacaktı. Rektör beye gittim, başını kaldırdı yüzüme baktı, “Yaşar dedi altından kalkabilecek 
miyiz bunun?” çünkü 230 bin dolarlık bir projeydi. İkisinin toplamı. Tamamı 90 milyon dolardı başka şeyler de vardı 
tabi. Başvuranlar kimler, biz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, İstanbul’dan Marmara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, Gazi Eğitim Fakültesi. Başka var mıydı bilmiyorum ama bunları iyi hatırlıyorum. Teklifleri verdik dosyalar 
açılacak Milli Eğitim Bakanlığı’nda Beşevler’deki o zaman yüksek öğretmen okuluydu orası, orda açılıyor. Sanıyorum 
yaygın eğitim genel müdürlüğünün bir alanıydı Halk eğitimi vardı o zaman. Bu projelerden ikisini biz aldık üçüncüyü 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi aldı. Aramızda çok az bir fiyat farkı vardı. Onların teklifi daha düşük 
olunca onlara verdiler ve biz projeye başladık. Bilgi verilmesi gereken zamanlarda hiç geçirmeden bilgileri verdik. 
Ara rapor istiyorlar ya o ara raporları verdik. Sonunda bitti. Ama o projede, yalan olmasın çok yoruldum. Öyle ki 16 
tane deneme okulumuz vardı. Türkiye’nin birçok yerine yayılmış durumdaydı. O deneme okullarındaki programların 
izlenmesinde çoğu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinden olmak üzere arkadaşlarımı görevlendirdim. Sağ 
olsunlar beni yalnız bırakmadılar. Çok da yardımcı oldular bana. Bir keresinde Sinop’un Ayancık ilçesinin bir dağ 
okuluna gitmemiz gerekiyordu. Oraya gittik, hava birdenbire bozdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sağladığı arabayla 
gidiyorduk. Sabahleyin kalktık Ayancık’ta kar varmış bir gece önce bir şey yoktu. Dağ köyüydü orası biraz gittik 
karşımıza DSİ’nin galiba bir arabası çıktı. Tam karşımızda durdu ışığını yakıp söndürmeye başladı. Dönün geriye diye 
şoför işaret ediyor. “Neden?” dedik adam indi geldi arabadan “Nereye gidiyorsunuz ?” dedi. “İşte şu köye gidiyoruz”, 
“Siz aklınızı mı yitirdiniz? dedi. Ben şu arabayla, bakın üstüm kar dolu, bu güçlü arabayla gidip gelemiyorum, siz biraz 
sonra kara saplanıp geri de dönemeyeceksiniz” dedi. “Ne yapalım?”, “Derhal ben size yardımcı olayım arabamla geri 
dönün bir daha da böyle havada çıkmayın” dedi. Adam önümüze geçti, yolumuzu açtı biz onun açtığı yoldan onu 
izleyerek Ayancık’a geri döndük. Yani böyle şartlarda bu projeyi yürüttük ve ilk toplantıda projeyi, Dünya Bankası 
projesiydi, oradan geldiler. Ankara’da şimdi kapandı galiba o. Bir otel vardı meşhur, Dedeman oteli, havaalanına yakın 
bir yerlerde. Orada sunum yaptık. Üç projenin de sunumu peş peşe yapıldı. İlk iki proje bizim aldığımız projelerdi 
sunumlarını yaptık. Sorulara cevap verdik. İkisini de Dünya bankası uzmanları kabul ettiler ve biz projeyi bitirmiş 
olduk böylece. Ama sanıyorum iki sene filan sürdü. Geriye döndük biz. Ha üçüncü projeyi kabul etmediler. Akademik 
yönden eksiklerinin olduğunu ve rapor göndereceklerini söylediler. O eksiklikleri tamamladıktan sonra onların ki de 
kabul edildi. Ama tabi o toplantıda biz olmadık, bizimle ilgili olmadığı için çağrılmadık. Projenin kabulünden sonra 
Rektöre gittik, kabul edildiğini söyledik. Yazı gelince de öylece bitirdik. O zamanki genel sekreter telefon etti tebrik 
için. “O parayla bize ambulans alacak mısınız?” dedi. 80 bin dolar harcamıştık. Bize verilen para 120 bin dolar. Bir 
40 bin dolar kadar üniversiteye para kalmıştı, bunu kendisine söyledim. “Tamam dedi Allah razı olsun bize bu bir 
ambulans getirir” dedi. Böylece bu projeyi kapatmış olduk. 

Son olarak geleceğin öğretmen adaylarına ne demek istersiniz? 
Şimdi önce iyi insan olsunlar ve çocukları sevsinler. Bu iş sevgi olmadan yürümez. Yani öğretmenlik sevgi olmadan 
çocukları sevmeden yürüyecek bir iş değil. Bir görev olarak düşünmesinler. Benim göreve başladığım yıllar ile şimdiki 
yıllar çok farklı. Ekonomik olarak sosyal olarak birçok yönden farklı. Fakat bu farklılık ileriye doğru bir gelişmenin 
sonucu değil. Herkes aynı şeyi söyler ama ben yaşadığım için biliyorum, bu geriye doğru bir gidiş. Ha belki zamanın 
gereği bu, onu da bilemiyorum. Zaman bunu gerektiriyor. Ben öğretmen okulundayken, Akşehir İlköğretmen 
Okulu’ndayken bir hocamız vardı. İlçe Milli Eğitim Müdürüydü. Bizim bir dersimize gelirdi öğretmen olarak. İstiklal 

Hocam dekanlık döneminizi değerlendirebilir misiniz? 
Şimdi şöyle, ben dekan olduktan sonra hemen, sınıf öğretmeni kadrosu çok fazlaydı. Yani Bakanlığın sınıf öğretmenine 
ihtiyacı vardı. Çok sayıda elemana ihtiyaç vardı. O münasebetle, kurs açılması gerekiyordu. Yani kurs açılırsa çok 
sayıda aday gelebileceğini düşünüyordum. Ve biz sınıf öğretmeni olmak için kurs açtık. Tabi Rektör beye gittim bu 
düşüncemi açtım. Rektör bey “Öğrenci bulur muyuz?” dedi. Ben “Bulacağımızı sanıyorum” dedim, sonradan bundan 
vazgeçer gibi oldu. “Ama dedi esas şu biz orda doğru düzgün öğretmen yetiştirebilecek miyiz?”, “Diğer bölümlerin 
açtıkları kurslardan daha iyi öğretmenler yetiştirebileceğimizi düşünüyorum” dedim. “Kadron nasıl?” dedi. Kadrolu 
hocamız yoktu ama ben zengin bir kadro oluşturabileceğimizi söyledim. Mesela, Hacettepe üniversitesinden 
Amerika’dan da tanıdığım bir kişiydi bu, Prof. Dr. Sudi Bülbül, o da rahmetli oldu şimdi. Coğrafya için Hacettepe’nin 
dekanı, adını çok iyi bildiğim birisi ancak hatırlayamadım şu anda. Sonra, eğitim programları ve öğretim için bir 
arkadaş. Zaten o zaman kadrolu hocamız vardı Başkent’te, sonrasında Ayşe Abla kolejinin kurucu temsilciliğini yaptı 
uzun süre, ismini anımsayamıyorum. Bunlar vardı. Bir kişi daha vardı da Gazi Eğitim Fakültesinden bir hocamız daha 
vardı onun da ismini hatırlayamadım. Bunlar ilk hocalarımız. Dışardan geliyor, ders saati ücretliydiler. Ama Osman 
Bey halen daha orda olduğuna göre daha iyi hatırlayabilir.  

Hocam unutamadığınız bir anı var mıdır? 
Çok fazla. Şimdi söyle söyleyelim. Kurstan başlayalım. Kurs değil de Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programından. İsmi 
oydu. Formasyon. Şimdi Rektör Bey beni bir başka zaman çağırdı bunun kararını vermek için. İşte öğrenci buluruz 
bulamayız... Ben de dedim ki “Öğrenci buluruz.” “Sen dedi düzgün öğrenci yetiştirmeye bak, öğrenci olsun olmasın, 
o kadar önemli değil benim için”,  “Peki” dedim. Başka dekanlar da vardı bu konuşmamızda, onlar karşı çıktılar. 
Rektör bey durdu durdu “Tamam dedi, yazıları hazırla getir açalım”. Yani karşı çıkan dekanların olmasına rağmen. Ve 
açtık. İlk sene çok iyi hatırlıyorum. 8-9-10 kadar öğrencimiz vardı. Ben kendim de girdim derslere, Osman Bey vardı. 
Sudi Bey vardı. Sudi Bülbül. Sanıyorum Sudi Beyin adı hala kütüphanenin duvarındaki katkıda bulunanların içinde 
vardır çünkü o kitaplarını kütüphaneye bağışlamıştı. Neyse başladık sınavları yaptık, derslere girdik çıktık bitti. Hiç 
unutmuyorum, 31 Aralık gecesi yani yılbaşı gecesi, ders yaptık. Benim dersim vardı o gece. Diz boyu desem yalan 
olmaz kar vardı dışarda. O karın için de derse gittim ben arabayı da kullanmazdım. O havada araba kullanmam 
mümkün değildi. Gittim inanır mısınız sınıf tamamdı ve sınıfın kapısının yanındaki duvarın dibinde birçok bagaj vardı. 
Biz dersi bitirdik, öğrenciler o bagajlarını aldılar doğruca otobüse gittiler. Yani biz orda böyle çalıştık açıkçası. Ve bu 
öğrenciler bitirdiler başarıyla sertifikalarını aldılar öğretmen olarak atandılar, Bakanlık onlara görev verdi. Çünkü az 
önce belirttiğim gibi fazlasıyla ihtiyaçları vardı.  

İkinci sene tekrar açtık. O açılışta, sınıfı doldurduk yani 20’nin üstünde öğrencimiz vardı. Daha sonra gelenlerle 
beraber 30’u bulmuştuk. Daha sonraki dönemde birkaç şube oldu. Ansızın Rektör Bey geldi ben de dersteydim o 
anda, “Buyurun Sayın Rektörüm” dedim.” Girmeyeceğim dedi, ya dedi sen bütün odaları doldurmuşsun. Her yeri 
işgal etmişsin” dedi. O da iyi bir iş oldu. Daha sonra orta öğretim için fen bilgisi öğretmeni yetiştirmek amacıyla böyle 
bir sertifika programı daha açtık. O da böyle başarılı oldu. Bunlar da bize, bizden üniversiteye epey bir prestij sağladı. 
Bunun gibi, sınıf öğretmenliğinde 2530 arasında öğrencimiz vardı. Onlara destek oldu. 

Hala unutamadığım bir anım daha var onu da söyleyeyim. Sınıf öğretmenliği kurulduğunda öğrencilerimize Gazi 
üniversitesinden müzik öğretmeni geliyordu derslerine, tek ders ücretli olarak. O hanımefendi, o hocamız iyi bir 
öğretmendi. Dedi ki, “Rektör beyle bir konuşsanız da bize dedi bir piyano alsa.” Gittim konuştum, sordu tabi haklı 
olarak ne yapacaksın diye. Böyle böyle dedim, müzik dersleri için kullanacağız. “Bana sekreteri bağlayın dedi, bu tür 
ihtiyaçları karşıladıkları bir yer var. Onlarla görüşün. Eğitim Fakültesi dekanı yanımda dedi bir tane piyano gönderin.” 
İki gün içinde piyanomuz geldi ve bizim çocuklar bir müzik takımını -enstrüman takımı daha doğrusu- piyanoyu da 
kullandılar. Ben de bilmiyordum müzik aletlerinin hangileri olduğunu. Sibel Hanım geldi, onu çağırmıştık. Birinin 
elinde küçük çocuklara verdiğimiz davullar var ya, kenarlarında süsler vardır vurdukları zaman şıngır mıngır ses 
çıkarır. Birinde o davuldan var. Ötekinin elinde çeşitli yüksekliklerde içerisine su konulmuş gazoz şişeleri. Aynı gazoz 
şişeleri ama içerisine farklı miktarlarda su konulmuş. Bir tane daha vardı, kaval vardı. Bunun gibi derme çatma müzik 
aletleri hazırlamışlar. Bir de şefleri vardı başlarında. Biz de izleyenleriz. “Hocam dedi başlıyoruz”, “Başlayın” dedim. 
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Başkent Üniversitesine ve Fakülteye geliş hikâyeniz nasıl oldu? Ne zaman dekan olarak atandınız? 
2003 yılında, Gazi Üniversitesindeki ikinci dönem Rektör Yardımcılığı görevim sona ermişti. Prof. Dr. Osman 
Altıntaş’tan bir telefon geldi. Kendisinin vekâleten yürüttüğü Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlık görevini 
üstlenip üstlenemeyeceğimi sordu ve eğer öneriye sıcak bakıyorsam, benden kendisine söz ettiği, o dönemin rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Haberal ile görüşmem gerektiğini ve bunun için bir randevu ayarlayabileceğini belirtti.  
 
Ben Prof. Dr. Osman Altıntaş’ı Ankara Yüksek Öğretmen okulundaki öğrencilik ve Hacettepe üniversitesi Fen 
Fakültesindeki öğretim üyeliği yıllarından beri çok yakından tanıyordum. Kendisine çok değer verdiğim bu arkadaşımın 
böyle bir öneriyi bana teklif etmesinden fazlasıyla gurur duydum. Ayrıca Başkent Üniversitesi ve kurucusu Prof. Dr. 
Mehmet Haberal’in başarıları konusunda yeterince ve çok olumlu bilgim vardı. Bu nedenlerle görüşme önerisini 
kabul ettim. 

Randevu saatinde Prof. Dr. Mehmet Haberal ile görüşmemizde, o zamana kadar idari ve akademik alanlarda neler 
yaptığımı, Başkent Üniversitesi’nde neden çalışmak istediğimi sordu. Ben de gerek idari ve gerekse akademik 
alanlardaki deneyimlerimi ve çalışmalarımı anlatınca, “Senin deneyimlerin ve çalışmaların iyi fakat benimle çalışabilir 
misin? Ben bazen pireye kızıp yorganı yakarım’’ dedi. Ben de “Sizi pireye kızdırmam ve yorganı da yaktırmamaya 
çalışırım’’ diye cevap verince “Öyleyse yarın gel göreve başla” dedi.  

Yarın göreve nasıl başlayacağım. Gazi Üniversitesi’ndeki derslerimi başka arkadaşlara devredeceğim, emeklilik için 
başvuracağım, Başkent Üniversitesi’ne atanmam olacak, bunlar hemen bir günde olacak işler değil. Fakat Prof. Dr. 
Mehmet Haberal “Yarın gel göreve başla, bu işleri ondan sonra takip edersin” diye yineledi. Böylece ben de 4 Ekim 
2003 tarihinde Dekan olarak Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki görevime başlamış oldum. Bu görevim 
yaklaşık 2,5 yıl sürdü. 

Geriye dönüp baktığımda böyle bir olanağın karşıma çıkmasından dolayı kendimi çok şanslı kabul ediyorum. Çünkü 
1 Temmuz 1964’te başlayıp 31 Ekim 2018’de sonlandırdığım 55 yıllık akademik yaşantımın son 15 yılını geçirdiğim 
Başkent Üniversitesi’ndeki dönem, benim için bu sürecin en mutlu yılları olmuştur. Bu muhteşem kurumları kuran ve 
ülke hizmetinde bugünkü düzeyine yükselten Başkent Üniversitesi kurucusu ve yönetim üst kurulu başkanı Prof. Dr. 
Sayın Mehmet Haberal’a şükranlarımı sunuyorum.  
 
Döneminizde yeni programlar açıldı mı? Açıldı ise bunlar hangileri? 
Vakıf üniversiteleri içerisinde ilk Eğitim Fakültesi, Başkent Üniversitesi bünyesinde, 6 program ile açılmıştır. Bu 
programlar, Sınıf Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ile Yabancı Diller Eğitimi programlarıdır. O dönemde bazı programlara 4-5 
öğrenci kayıt yaptırdığından yeni programlar açma ihtiyacı hissedilmemişti. Hatta birkaç kez Rektör Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’a öğrenci sayısı az olan bu programların kapatılması teklifi götürmemize rağmen, kendisi kesinlikle böyle 
bir öneriye sıcak bakmamış ve “Bir öğrenci dahi olsa biz Başkent Üniversitesi olarak bu ülkenin eğitim alanına katkı 
sağlamaya devam edeceğiz’’ diye cevap vermiştir. 

“55 Yıllık Akademik Yaşantımın En Mutlu Yılları” 

                                                              Prof. Dr. Mustafa Kuru (2003-2006) 

Savaşı’nın son yıllarını filan görmüş bir insandı. Bir gün derse geldi. “Benim bir işim var gidip geleceğim açınız 
kitabınızı” dedi. Din Bilgisi dersine giriyordu. “İlmihal kitabını şu sayfasından şu sayfasına kadar okuyun gelince 
sorular soracağım” dedi ve gitti. Şimdi Akşehir ile okulun arası biz öğrencilerin yürüyüşüyle aşağı yukarı 20-25 
dakika sürer.  Bu hocamız bizim kadar genç değil. Biz öğrenci aklıyla hesapladık 40 dakika sonra gelir diye. Ders 
zaten kırk dakika. Biraz kendi işleriyle ilgilense 50 dakika. Biz başladık vur patlasın çal oynasın sınıfta, tozu dumana 
kattık. Dersin bitimine üç beş dakika vardı baktık bizim öğretmen karşımızda. Sınıfta tozdan içeri girilmiyor. “Nedir 
bu haliniz! Biz İstiklal Savaşı’nda böyle savaşmadık. Yazıklar olsun size” dedi. Haklıydı. Kapıyı örttü gitti. Biz sonradan 
öğrendik ki bu İlçe Milli Eğitim Müdürü olan öğretmenimiz çarşamba günleri Akşehir’de pazar kurulurdu, pazara 
gitmiş. O zamanki öğretmenler, ayda bir defa Pazar kurulduğu gün şehre inebilirler maaşlarını alırlar ve ihtiyaçlarını 
alıp köylerine dönerlerdi ve bunu sadece ayda bir kere yapabilirlerdi. 73 tane öğretmen yakalamış şehre gelmemesi 
gereken, bunlar hakkında rapor tutmuş koştura koştura bizim sınıfa geri dönmüş. Şimdi bugünkü öğretmen 
adaylarına bir örnek olsun diye söyledim. Şimdi bunu böyle yapabilirler mi? Söylemesi kolay gibi ama hiç olmazsa 
sevgilerini eksik etmesinler. Devletlerini sevsinler. Bakın siyasetle uğraşmasınlar. O ayrı bir konu. Bir siyasi partinin 
adamı olmasınlar, devleti sevsinler. Türk Milletini Türk Devleti’ni sevsinler. Benim söyleyebileceğim en önemli şey bu. 
Öğretmenlere bir de bilimsel yönden güçlü olmalarını tavsiye ediyorum. Okusunlar. Okumadan olmuyor bu iş. Bol 
okusunlar. Belki vakit kalmıyor diyebilirler ama insan isteyince zamanı bulur ve okur. Okusunlar. 

Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 
Böyle öğretmenler yetiştirin diyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Milletimizin Devletimizin böyle öğretmenlere 
ihtiyacı var. Öğretmen devlet adamı olmalıdır devlet adamı olsunlar. Milletin adamı olsunlar, biz böyle yetiştik. Bizim 
öğretmenlerimiz öyleydi. Benim kayınpederim de sınıf öğretmeniydi, benim de öğretmenimdi. Beraber olduğumuz 
zamanlarda birlikte sinemaya giderdik, çok güzel briç oynardı kayınpederim. Bir düğünden dönüyorduk birlikte 
ailece, “Yaşar sen bunları eve götür” dedi. Biri benim eşim diğeri kayınvalidem. “Ben dedi şu tekkenin etrafında 
bir dolaşayım geleyim.” Tekke dediği müdürlük yaptığı okuldu. O gelmeden onları evde bırakamazdım. Bekledim 
gelene kadar. Bağırıyor çağırıyor küfürler savuruyor. Kayınvalidem sordu ne oldu neden bağırıp çağırıyorsun diye. 
O zaman ahşaptı okulumuz. O akşam okulun taban tahtaları vardı, toz kalkmasın diye benzin sürerlerdi. Sobanın 
dibini iyice söndürmeden bırakmış gece bekçisi. Allah korusun bir kıvılcım okulu yakar bırakır. Ona sinirlenmiş ona 
bağırıyordu. Bizim öğretmenlerimiz böyle öğretmenlerdi. Sizden böyle görevine bağlı, okuyan, okuduğunu sınıfa 
aksettiren, devlet insanı olan öğretmenler yetiştirmenizi arzuluyorum. 
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“Eğitim Kurumları Ülkemizin Kalkınma Motorlarıdır”  

                                                   Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu (2006-2015) 

Başkent Üniversitesine ve Fakülteye geliş hikâyeniz nasıl oldu?  
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalışmak hep planlarımın arasındaydı. Uzun yıllar aynı üniversitelerde, 
aynı ve farklı fakültelerde birlikte görev yaptığımız değerli hocam, o dönemin Eğitim Fakültesi Dekanı sayın Prof. 
Dr. Mustafa Kuru ile görüşmelerimizde fırsat buldukça ülkemizin eğitim sistemini ve kazandırılabilecek farklılıklar 
üzerine uzun uzun konuşurduk.
  
2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde Başkent Üniversitesi Matematik Eğitimi Bölümünde ders vermek 
üzere dekanlık tarafından görevlendirilmekten duyduğum mutluluğu hala anımsıyorum. O dönemde öğrencilerimle 
çok keyifli bir eğitim süreci geçirirken, üniversitemiz rektörü sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal hocamızla ile yakından 
görüşme fırsatlarım olmuştur. 

İlk günden itibaren değerleri beni oldukça heyecanlandıran bu güzide kurumda, bir dönem vermiş olduğum dersten 
sonra 1 Eylül 2004 tarihinde Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Bölümüne Öğretim Üyesi olarak atanmış oldum. 
Böylece, Başkent Üniversitesi’nde başlamış olduğum bilim ve eğitim yolculuğumda 16 seneyi geride bıraktım. Hala 
ilk günkü heyecan ve tutku ile görevlerimi sürdürmekten mutluluk ve gurur duyuyorum.  

Ne zaman dekan olarak atandınız? 
Başkent Üniversitesi’nde başladığım yolcuğumda henüz 2. Yılımı doldurmadan, 2006 yılı haziran ayında Eğitim 
Fakültesine dekan olarak atandım.  (14 Haziran 2006) 

İlk dekanlık hikayesi, unutmadığı bir anısı var mı hocamızın? 
Güneşli bir yaz günü öğleden önce odamda çalışırken, Rektörlükten Eğitim Fakültesi’ne gelen faks ile o güne kadar 
dekanlık görevini sürdüren Prof. Dr. Mustafa Kuru’nun Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcılığı’na ve benim de aynı 
gün Eğitim Fakültesi dekanlığına atandığımı öğrenmem hayat boyu en unutamadığım anılarım arasındadır. 

Döneminizde hangi programlar açıldı? 
Eğitim Bilimleri Bölümünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 

Dekanlık Döneminizde beklenmedik bir durum ile karşılaştınız mı? 
2009 yılı Nisan ayı başında Başkent Üniversitesi kurucusu ve Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Üniversitemizde 
Uzaktan Eğitim Merkezi’nin kurulmasının ileride ihtiyaç olabileceğini görerek, Eğitim Fakültesi Dekanı olarak beni 
görevlendirerek bu konuda bir rapor hazırlamamızı istediler. Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde, 
uzmanlık alanı gereği, Öğretim Görevlisi Orçun Madran ile ilgili raporu hazırlayarak aynı hafta sonu hazırlamış 
olduğumuz raporu kendilerine sunduk. 

Hocamız, sunum sonucunda bize bazı önerilerde bulundular, biz de bu önerilere dayalı raporu güncelleyerek 
kendilerine tekrar bir sunum daha yaptık. Bu kez hazırlanan raporu beğendiler ve Başkent Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulabilmesi için raporu Rektörlüğe göndermemizi istediler. 

Ancak, onu izleyen hafta 13 Nisan 2009 tarihi sabahı üniversitemiz beklenmeyen bir süreç nedeni ile uzun bir dönemde 
bazı aksamalarla karşılaştı. Bizler de, Eğitim Fakültesi olarak, yaşanan bu olumsuzluklara rağmen vizyonumuzu her 
zaman olduğu gibi pusulamız yaparak çalışmalarımıza var gücümüzle devam ettik.  2009 yılı sonuna doğru ve 2010 

Dekanlık döneminizde kimler istihdam edildi? Akademik ve idari olarak kimler yer aldı? 
Dekanlık dönemimde; Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu, Doç. Dr. Şener Büyüköztürk, Doç. Dr. Yakup Çelik, Yrd. Doç. Fuat 
Altunkaya, Yrd. Doç. Dr. Sezgi Saraç, Yrd. Doç. Dr. Sadegül Akbaba Altun gibi alanlarında önemli akademisyenlerin 
atamaları gerçekleştirilmiştir.  

İlk dekanlık hikâyeniz, unutamadığınız bir anınız var mı? 
 Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na atanmadan önce, 1985-1989 yılları arasında Atatürk Üniversitesi 
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ve 1992-1993 yılları arasında da Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi 
Dekanlıkları görevlerinde bulundum. Bu nedenler Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına kıdemli dekan 
olarak atandım.  

Belleğimde kalan bir anı, şuan görevi başında olan dekanımız Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun ile ilgilidir. Sayın 
Akbaba Altun fakültemize atandığında beni ziyarete gelmişti. Sohbet sırasında “Benim sizin makamınızda gözüm 
var’’ demişti. Ben de dekanlık koltuğumdan kalktım ve “Gel otur, ama dikkat et yöneticilik bulaşıcıdır” dedim. 
Gerçekten de öyle oldu, yöneticilik bulaştı ve Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun dekan oldu. 

Dekanlık döneminizde beklenmedik bir durum ile karşılaştınız mı? Varsa paylaşır mısınız? 
 Başkent Üniversitesi’nde çok önem verdiğim bir gelenek vardı. Mesai başlamadan önce, sabah saat 08:00 da isteyen 
dekanlar ve müdürler rektörlüğe gider (şimdiki Atatürk ilkeleri araştırma merkezi) ve bir masa etrafında o dönemdeki 
Prof. Dr. Mehmet Haberal’a birimleriyle ilgili bilgiler sunar ve ayrıca isteklerini de dile getirirlerdi. 10 Haziran 2006 
da bir nedenle bir grup dekan ve müdür ile rektörlükte Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın gelmesini bekliyorduk. Her 
zamanki gibi, saat 8’de Prof. Dr. Mehmet Haberal geldi ve daha masa etrafındaki yerlerimizi almadan, bana hitaben, 
“Kardeşim seni bugünden itibaren Rektör Yardımcılığı görevine atadım, eğer istiyorsan Eğitim Fakültesi Dekanlık 
görevini de sürdür, istemiyorsan oraya bir arkadaşı teklif et ve sen yarın Rektör Yardımcılığını görevine başla’’ dedi. 
Ben bu duruma çok şaşırarak ertesi gün rektör yardımcılığı görevime başladım. 
 
Dekanlık döneminizden bugüne Fakültenin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
2003’lü yıllara göre Eğitim Fakültesi’nin durumu oldukça iyi bir düzeye yükselmiştir. Yeni programların açılması, 
kendi alanlarında oldukça deneyimli öğretim üyelerinin kadrolara atanması ve fakültenin kendi sisteminde yetiştirdiği 
genç akademisyenlerin araştırma ve eğitimde görev almaları bu kalitenin artmasında etkili olmuştur. 

Eğitim Fakültesinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 
Her şeyin merkeziyetçi bir yönetimle YÖK tarafından düzenlenmesi kurumların gelişmesini engellemektedir. 
Özellikle yakın zamanda Eğitim Fakültesi öğretim programlarında yapılan düzenlemelerle birçok müspet bilim 
niteliğindeki derslerin programdan kaldırılması, geleceğin öğretmenlerinin bilgi kalitesi, problem çözme yeteneği ve 
olayları yorumlamaları bakımından yetersiz olmalarına yol açacaktır. Bu nedenle ülkemizin artık vakit kaybetmeden, 
Cumhuriyetimizin ilk dönemlerindeki denemiş ve çok başarılı olmuş öğretmen yetiştirme sistemlerine yeniden 
dönmesinin zorunlu olduğu kanısındayım.
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Böyle bir yüzyılda dekanlığını yaptığım, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 14 Haziran 2006 - 4 Ocak 2016 
tarihleri arasındaki yolculuğumuzda, bilgiye ve bilime dokunabilecek ve geleceği aydınlatabilecek öğretmenlerin 
yetiştirilebilmek üzere koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek için gerek fakültemiz ve üniversitemizde, gerekse de 
koordinatörlüğünü yapmakta olduğum Başkent Okulları’nda bu doğrultularda çalışmamızı sürdürdük. 

Eğitim Fakültesinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 
Küresel ve teknolojik gelişmeler, 21. Yüzyılın yeni teknolojilerini öğretim uygulamalarının odak noktasına taşıdığını 
görüyoruz. Eğitimin kalitesi küresel yeterliklerin kalitesini belirlediğinden, sanal öğrenme, yenilikçi, inisiyatif alan, 
çevrim içi ve disiplinler arası programlara öncelik verilerek eğitim geliştirilmelidir. 

Bu yüzyılda, dijital öğrenme süreci eğitimin temel bileşeni olduğundan, dijital pedagoji ve dijital teknolojiler 
eğitim sistemlerinin yönünü temelden değiştirecek şekilde gelişimini sürdürmektedir. Bu nedenle, gelecek nesillere 
ulaşabilmek için dijital teknolojileri ve inovasyonları göz ardı etmeyen eğitim fakültelerinin önemi günden güne 
artacaktır. 
 

Üniversiteye / fakülteye geliş hikayeniz nasıl oldu? 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi doktora programın tamamlamamın ardından Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
internet sayfasında gördüğüm öğretim görevlisi ilanına başvurdum. Mülakata geldiğimde benim gibi bekleyen 
birçok aday vardı. Bu beni biraz kaygılandırsa da yapılan sözlü mülakatta başarılı bulunarak Eylül 2001 tarihinde 
öğretim görevlisi olarak sınıf öğretmenliği programında göreve başladım. O tarihten bu güne fakültede Bölüm 
Başkanı, Dekan yardımcısı ve Dekan olarak görev yaptım.  
 
Ne zaman dekan olarak atandınız? 
Uzun süre yürüttüğüm dekan yardımcılığı görevinden sonra 2015 Ocak ayında dekan olarak atandım. 
 
Döneminizde yeni programlar açıldı mı? 
Hayır 

Dekanlık döneminizde kimler istihdam edildi? Akademik ve idari olarak kimler yer aldı? 
Dekanlık dönemimde 2 profesör göreve başlamıştır.
 
İlk dekanlık hikayeniz, unutamadığınız bir anınız var mı? 
Dekanlığa ilk atandığım dönemde Ocak ayı içerisinde bir özel okulun yöneticisi beni arayarak “Fakültenizden mezun 
öğretmenlerden hem ben hem de diğer okulların yöneticileri çok memnun” diyerek söze başladı. Bir sonraki dönemde 
kurumlarına alacakları öğretmenler için özellikle Üniversitemiz öğretme adaylarını tercih ettiklerini ve şimdiden 
görüşmek istediklerini belirtti. Ayrıca mezunlarımızın yabancı dil yeterliliklerinin yüksek olduğunu ve yeniliklere açık 
olduklarını vurguladı. Bu nedenle verimli etkinlikler geliştirmek hususunda çok etkin olduklarını belirtti. Mezunlarımız 
ile ilgili farklı bir kurumun yöneticisinden bu yorumları duymak beni çok gururlandırmıştı. Tüm fakültede ne kadar 
güzel ve etkin süreçler yürüttüğümüzün çok güzel bir göstergesi olan bu görüşme sonrasında hem bu kuruma 
hem de diğer kurumlara o sene mezun adaylarımız daha mezun olmadan anlaşmalarını yapmışlardı. Bu görüşme, 
nitelikli öğretmen yetiştirme hedefimiz kapsamında yaptığımız tüm faaliyetlerin, yöntemlerin ve emeklerin doğru 
olduğunun en güzel göstergelerinden biridir. 

“Öğrencilerimizin Gerçek Birer Öğretmen Olmaları için Çalıştım.” 

                                                                                         Prof. Dr. Füsun Eyidoğan (2015-2017)

yılı başında iki kez rektörlüğümüzün müracaatlarına rağmen YÖK merkezimizin kurulmasını olumlu karşılamadı, 
ancak 2011 yılındaki yeni müracaatımız sonunda YÖK merkezimizin kurulmasını onayladı ve Başkent Üniversitesi 
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 8 Aralık 2011 tarihinde resmi olarak kurulmuş oldu. Böylece olumsuz 
geçen bir süreci Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Araz hocamızın desteği ile fırsata dönüştürmüş olduk. 

Aslında, Başkent Üniversitesi kurucusu ve yönetim üst kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal hocamızın, da 
desteklediği,  bugünün dünyasında ve ülkemizde çok ihtiyaç duyulan, dijital teknolojilere dayalı uzaktan eğitim 
ortamına geçişimizi kolaylaştıran bu merkezde düzenlemiş olduğumuz ulusal ve uluslararası Uzaktan Eğitim 
çalıştay ve konferansları, üniversitemizin uzaktan eğitim sürecine, kalite standartları doğrultusunda özgün boyutlar 
kazandırmıştır. Uzaktan Eğitim Merkezi’mizin bugünlere gelmesinde bizlere öncülük yapan Sayın Prof. Dr. Mehmet 
Haberal hocamızın ileride ihtiyaç olacak bir olguyu çok önceden görmesi geleceğe ulaşmamızı kolaylaştırmıştır. 
Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız. 

Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 8 Aralık 2011 tarihinde resmi olarak kurulmuştur. 
Merkez, uzaktan öğretim ile ilgili uygulamalar yapmak, farklı akademik programların uzaktan öğretim teknik ve 
teknolojileri ile verilmesini sağlamak, bu alanda teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve bu çalışmaları 
paylaşmak üzere çalışmalarını yürütmektedir. (Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu, Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucu Müdürü olarak halen görevini yürütmektedir.) 

Eğitim Fakültesi Dekanlığınız sürecinde yürüttüğünüz projeler hakkında bilgi verebilir misiniz? 
2006 yılında 7-11 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen çalıştay: International Workshop on Research 
in Secondary and Tertiary Mathamatics Education. Bu çalıştay, Matematik Eğitimi alanında Başkent Üniversite 
Kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın himayelerinde 12 ülkeden gelen bilim insanları 
katılımlarıyla gerçekleşmiştir.  
• Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu, Lise Matematik Dersi Öğretim Programları Komisyon Başkanı Olarak 

Yürüttüğüm Projeler  
• Lise (9,10,11,12) Matematik Dersi Öğretim Programı Hazırlama Komisyon Başkanı(Ankara 2004-2005). 
• Ortaöğretim Seçmeli Matematik (10,11,12 Sınıflar) Dersi Öğretim Programı Geliştirme Komisyon Başkanı (Ankara 

2010-2011). 
• Lise Matematik (9,10,11,12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı Geliştirme Komisyon Başkanı (Ankara 2010-2011). 
• Fen Lisesi Matematik (9,10,11,12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı Hazırlama Komisyonu (Ankara 2011-2012). 
• Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Baskent University Journal Education) çıkarma çalışmaları 2013 

yılında başlamış olup, Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu tarafından  yayın hayatına Ocak 2014 yılında geçirilmiştir.   
• I.Uzaktan Eğitim Çalıştayı Başkent Üniversitesi 29 Kasım 2017, Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu, Düzenleme Kurulu 

Başkanı. 
• The 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, DILET2018, 12-13 

December 2018, Başkent Üniversitesi, Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu, Düzenleme Kurulu Başkanı. 

Eğitim Fakültesi Dekanlığı Yapmış biri olarak eğitime bakış açınız nedir? 
21. yüzyıl dünyası; bilim, eğitim ve teknoloji etkileşimi ile oluşan kültürel değişimi beraberinde yenidünyanın, yeni 
anlayışların ve yeni fikirlerin gelişebilme kapılarını aralamıştır. Bilimin gelişimine hiçbir sınırlamanın yapılamadığı, 
ancak evren ve yaşamın bütün alanlarındaki bilinmeyenlere yine bilimler arası etkileşimlerin oluşturacağı yeni 
araştırma alanlarına daha kolay ulaşabileceğimiz bir yüzyıl içinde yaşamaktayız. 

Kuşkusuz böyle bir süreçte, eğitimin kalitesinin geliştirilmesi, öğretmen adaylarımızın mesleki bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bunun için eğitim kurumlarımız toplumun kalkınma motorları olarak büyük 
önem taşımaktadır. Bir ülkenin kalkınmasını sağlayacak yetişmiş insan gücünün tek kaynağı ve yolu eğitim, bilim, 
teknoloji ve kültürel kazanımlardır. Dünya bu doğrultuda yeniden şekillenirken, küresel kültürde değerlerimizi 
geliştirebilecek, farklı kültürleri yorumlayabilecek, farklı ilişkiler geliştirebilecek öğretmen adaylarını geleceğe 
hazırlamanın yollarını da geliştirmiş olacağız. 
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Elif Özcan, Öğretim Görevlisi Cihan Yazgı, Öğretim Görevlisi İmgehan Özkan Elgün,  Dr. Öğretim Üyesi Nazife Üzbe 
Atalay,  Dr. Öğretim Üyesi Hale erenler, Dr. Öğretim üyesi Selda Aras, Dr. Öğretim Üyesi Melike Ünal Gezer,  Dr. 
Öğretim üyesi Tuğba Poçan,   Doç. Dr. Farhad Ghorbandordinejat, ve daha önce de bizde görev yapan  Prof. Dr. 
Figen Çok  atanmıştır. Ayrıca, yine bu süre içinde daha önce bizde asistan olan Zeynep Atik PDR programına Dr. 
Öğretim üyesi olarak atandı. Yine Prof. Dr. Mesude Atay Temel Eğitim Bölümü Okulöncesi öğretmenliği programına 
atanmıştır. Bu süre içinde birçok yeniden atama ve yükseltme atamaları gerçekleşmiştir.
 
Kurumsallaşma açısından neler yaptınız? 
Kurumsallaşma adına örgütsel hafıza oluşturması açısından fakültedeki görev ve sorumluluklar ile süreçlerle ilgili 
formlar hazırladık ve fakültenin web sitesine koyduk. Ayrıca, kalite için iç dış paydaş görüşleri almaya başladık ve 
bunları raporlaştırarak fakültenin web sayfasında yayınladık. Süreçlerle ilgili araştırmalar yaparak araştırmaya dayalı 
fakültenin iyileştirilmesi sürecine başladık.  Akademik yıl başlarında tüm programlarda oryantasyon programları 
ve dönem sonlarında program bazında yemin törenleri düzenlenme başlandı. Fakülte işlerin daha hızlı ve etkili 
yürütülmesi için koordinatörlükler kurduk. Düzenli olarak YÖK Atlas üzerinden bize gelen öğrencilerle ilgili 
raporlaştırmaya gittik. Mezunlarımızın takibi için fakültede bölümlerin mezununu takip edecek sistem oluşturduk. 
En son olarak dört program ile akreditasyona başvurduk.  

Dekanlık döneminizi değerlendirir misiniz? 
Dekanlığımın ilk yılında Öğretmen Yetiştirme Programları değişti ve biz yeni Programa geçiş yaptık. İlk yıl yine 
Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi’ne ev sahipliği yaptık. Dekanlık dönemimin son bir yılı COVID 19 salgınına 
denk geldiği için kriz yönetimi ve süreç yönetimi ile geçti. Özellikle Acil Uzaktan Öğretim sürecinde hızlı kararlar aldık 
ve uygulamaya koyduk. Hem fiziksel olarak hem de bireysel ve örgütsel öğrenme adına oldukça yoğun bir dönem 
geçirdik. Bu süreç içerisinde birçok sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdik.  

Dekanlık döneminizde unutamadığınız bir hikayeniz veya anınız var mı? 
Ben Başkent Üniversitesi’ne o zaman Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kuru hocamın döneminde gelmiştim. 
Hocamla görüşürken hocam hedeflerimi sorunca “Hocam koltuğunuzda gözüm var” demiştim. Mustafa Hocam da 
dekanlık koltuğundan kalktı ve “Gel otur, ama dikkat et yöneticilik bulaşıcıdır” demişti. İleriki yıllarda bu koltuğa 
oturmam ilginç bir anı oldu benim için. 

Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti yaşatmak adına “Fikri Hür, 
Vicdanı Hür, İrfanı Hür” nesiller yetiştirmek için çabalamalarını ve bize bırakılan bu ülkeye borcumuzun olduğunu her 
zaman hatırlamalarını isterim. Bunun dışında paylaşmak istedikleriniz varsa dinlemekten memnun oluruz. Sağlıklı, 
verimli, huzurlu ve mutlu bir gelecek diliyorum.

Dekanlık döneminizde beklenmedik bir durum ile karşılaştınız mı? Varsa paylaşır mısınız?  
Öncesinde dekan yardımcısı olarak çalışmam nedeni ile tüm fakülte ile yakın çalışmakta idim. O nedenle hızlı 
bir şekilde sürecin planlamasını yapıp çalışmaya başladım. Uzun süredir fakültede çalışıyor olmam ve farklı idari 
görevlerde yer almam yönetimsel olarak daha rahat çalışmamı sağladı. Bu deneyimler beklenmedik durumlar ile 
karşılaşmamı engelledi. 

Siz aynı zamanda fakültenin kuruluşunda yer aldınız. 20 yıllık sürece tanık oldunuz bir anlamda. 
Fakültenin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
 Fakülteye iş başvurusu için ilk geldiğimde şimdi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinin olduğu binada üçüncü 
katta idi. Oldukça heyecanlı bir şekilde o zamanki Dekan Yaşar Baykul ile görüşmüştüm. Uzun bir koridorda birçok 
ofisin boş olduğu henüz yeni kurulmuş bir fakülte idi. Az sayıda birinci sınıf öğrencisi ve çekirdek bir kadro ile Sınıf 
Öğretmenliği Programı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programında derslere girmeye başladım. O günden 
bu yana geçen 20 yıl boyunca öğrenci sayıları tüm fakültede binli sayıları aştı. Öğretim elemanı sayısı da aynı şekilde 
artış gösterdi. Fakülte büyümeye devam ettikçe yeni bir bina ihtiyacı baş göstermişti. Bu nedenle ilerleyen yıllarda 
şimdiki Fakülte binasına taşındık. Eğitim öğretim sistemlerinin en önemli çıktısı olan mezunlarımız her sene artarak 
tüm Türkiye’ye yayıldı. Şimdi ülkemizin farklı özel ve kamu kurumlarında eğitim faaliyetlerini yürüten mezunlarımız 
beni gururlandırmaya devam ediyor. Her birinin çalıştıkları kurumlardan aldığımız memnuniyet Başkent Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi olarak verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğinin en güzel göstergesidir diye düşünüyorum. 
Fakültemiz 20 yılda üst üste eklediği kazanımlarla yer yıl daha da güçlenerek geldiği noktada ülkemizdeki eğitim 
öğretim faaliyetlerine okulöncesinden başlayarak üniversiteye kadar her aşamada görev alan Atatürk’ün ilkelerine 
bağlı, çağdaş. Yenilikçi ve hayat boyu öğrenmeyi temel alan öğretmenler yetiştirmektedir. 
 
Eğitim Fakültesinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 
Eğitim Fakültesi dinamik kadrosu ile gelecekteki Türkiye’nin yapılanmasında etkili rol alan öğretmenler yetiştirmeye 
devam edecektir. Fakülte erken çocukluktan hayat boyu öğrenmeye kadar çağın gerektirdiği eğitim ihtiyaçlarını 
saptayarak, geleceği gören bir eğitim sistemi oluşturmak üzere lisans eğitimlerini gerçekleştirecektir. Aynı zamanda 
tüm bireyleri 21. yüzyıl becerileri ile donatacak öğretmenlerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimini teşvik eden bir 
eğitim sistemi ile ülkemize hizmet vermeye devam edecektir. 

“Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Nesiller Yetiştirmek”                

Başkent Üniversitesine ve fakülteye geliş hikâyeniz nasıl oldu? 
Başkent Üniversitesine 2005 yılında İlköğretim bölümüne Yardımcı Doçent olarak geldim. Daha önce AİBÜ Eğitim 
Fakültesinde çalışıyordum. Ailevi nedenlerden dolayı Ankara’ya gelmem gerekiyordu ve Güler Küçükturan hocam 
beni davet edince başvuruda bulundum. Şu an yaklaşık 15 yıldır Başkent Üniversitesi’nde çalışıyorum.  

Döneminizde hangi programlar açıldı?  
Ben 2017-2020 yılları arasında atanmış Dekan olarak çalıştım. Benim dönemimde açılmış yeni bir program olmadı.  

Kimler istihdam edildi? Akademik ve idari olarak kimler yer aldı? 
Benim dönemimde Fakülte Sekreterimiz Hüseyin Akdoğan ayrıldı. Onun yerine Fakülte Sekreteri olarak Serdar Soy 
geldi. İdari personel olarak yine Rahşan Beştepe atandı. Akademik kadroya asistan olarak atananlar Gamze Nur, 
Gökhan Savul, Ayşenur Seyrekbasan, Rabia Asal,  Burak Cesur, Kübra Özdoğan, Yasemin ermiş, Gediz Gülbahar, 
Ayşegül Okumuş, Anış Büşra Baran,   Neris Taymaz, Ayşe Nur Gürdal, Sıla Acun, Semih Topuz, Öğretim görevlisi 

Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun (2017-...)  
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Dr. Öğr. Üyesi Sevgen Özbaşı  
Türkçe Eğitimi Bölümü, 2007 Mezunu

2004-2005 öğretim yılında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bölümünde lisans eğitimimi, bölüm birincisi olarak tamamladım. 2007 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsünde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans, yine aynı bölümde 
2011 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ise doktora programını tamamladım. Yüksek lisansa 
başladığım dönemde; 2005 yılında Araştırma Görevlisi olarak Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmaya 
başladım. 

2017 yılında Bilişim Teknolojileri Eğitimi Alanında Doçent ünvanı alarak aynı yıl TÜBİTAK bursu ile İngiltere’de King’s 
College London Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak doktora sonrası araştırma yaptım. 2017 yılından itibaren 
Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı 
görevleri ile 2020 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Müdürlüğü görevlerini 
yürütüyorum. Öğrencilikten akademisyenliğe geçiş yolculuğumun tamamı Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 
gerçekleşti. Fakültemizin kuruluşundan bugüne, 20 yılının 15 yılına farklı pozisyonlarda tanıklık etme fırsatı elde etmek 
inanılmaz bir deneyim. Öğrencisi olduğum fakültede yöneticilik görevlerini yürütmek benim açımdan mutluluk ve 
gurur verici bir durum. Çok değerli hocalarım ile başladığım öğrenme yolculuğuna şimdi de birlikte çalışma deneyimi 
eklenerek devam ediyor. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi her anlamda sizin donanımlı olmanızı sağlayan, 7 
gün 24 saat çalışma mottosu doğrultusunda, “Türkiye ve dünyada öncülük yapabilecek aydın nitelikli öğretmenler 
ve alanında uzman bireyler yetiştirmek” vizyonu ile hareket eden ve bunu 20 yıldır başarılı ile sürdüren bir kurum. 
Benim öğrenme yolculuğuma katkı sağlayan çok değerli dekanlarıma, hocalarıma ve öğrencilerime teşekkürlerimi 
sunuyorum.

2007 yılında lisans eğitimime başladığım Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü (yeni adıyla Türkçe ve Sosyal 
Bilimler Eğitimi) Türkçe Öğretmenliği Programından 2012 yılında dereceyle mezun oldum. Yüksek lisansımı 2016’da 
Ankara Üniversitesi (Türkçe Eğitimi), doktora eğitimimi ise 2020 yılında Gazi Üniversitesinde tamamladım. 2015-2020 
yıllarında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programında araştırma görevlisi olarak çalıştım. 
2021 yılı itibarıyla aynı Programda doktor öğretim üyesi olarak görevime devam etmekteyim.  Lisans eğitimime 
başladığım, yaşamımın en güzel dönemlerini öğrenci olarak geçirdiğim Başkent Üniversitesinde bir akademisyen 
olarak çalışmak benim için farklı bir deneyim. Öğrencileri olduğum, derslerini aldığım, sınavlarına girdiğim 
hocalarımın çalışma arkadaşı olarak yoluma devam etmek benim açımdan mutluluk verici bir durum. Hem her an 
onların akademik birikimlerinden hem de genç bir akademisyen olarak onların mesleki deneyimlerinden yararlanma 
fırsatım oluyor. Bu durumun, yolun başındaki bir akademisyen için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum.  

Doç. Dr. Filiz Köse Kalelioğlu  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2005 Mezunu

Başkent Üniversitesi Mezunu Akademisyenlerimiz
Başkent Üniversitesi bünyesinde eski mezunlarının da bulunduğu kaliteli öğretim elemanı kadrosuna sahiptir. 
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi kendi mezunlarıyla yeni mezunlar yetiştiriyor. 

2. BİLİM BİZDE TOPLANIR BİZDEN YAYILIR
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Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında başladığım yüksek lisansımı 2015’te tamamladım. Aynı yıl Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yine Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında doktora eğitimime 
başladım ve şu an doktora tez dönemimin son evresinde bulunmaktayım.   

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki mesaim ise 2014’te başladım. Şu an mezun olduğum fakültenin Türkçe 
Öğretmenliği Programında araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Bir vakitler rahle-i tedrisinden geçtiğim kıymetli 
hocalarım ile bugün mesai paylaşıyor, teşrik-i mesaide bulunuyorum. Bunun nasıl bir hissiyat, nasıl bir hâlet-i ruhiyet 
olduğunu uygun olduğunu düşündüğüm bir benzetme ile izah etmeye çalışayım. İnsanoğlu dünyaya gözlerini açar, 
ailesinin himayesinde çocukluk ve gençlik gibi acemilik evrelerini atlattıktan sonra zihnî ve kalbî olgunluğa erişir, 
nihayetinde de bir yuva kurar ve bu yuvada evlat sahibi olur. Zaman içerisinde evladının zihnî ve kalbî hususiyetlerini 
terbiye eder ve ona fıtrî manada bir şekil, bir karakter, bir mizaç kazandırır. Bu fıtrat çocuğun tarz-ı üslubunu, zevk-i 
selimini ve hayat nazariyesinin temelini oluşturur. Ekilen bu tohumlar elbet bir gün filizlenecek ve verim alınması, 
fayda sağlanması için biçilecektir. Aile, evladını nasıl terbiye ediyorsa, çocuk da ailesini farklı mahiyette terbiye 
etmektedir. Bu hususi muhabbet her iki tarafı da fazlalıklarından arındırır, törpüler ve rafine bir hale getirir. Bu çocuk, 
ekilen tohumlarının biçileceği vakit geldiğinde tıpkı elinde büyüdüğü ailesinin yaptığı gibi bir yuva kurar ve mesuliyet 
ve mükellefiyet sahibi olur, sorumluluğun altına bizzat kendi girer. Böylelikle yoğrulduğu elden, dövüldüğü tavdan, 
pişirildiği fırından kendisine kalanları, bir miras olarak kendi evladına bırakır. Çünkü bilir ki: 

“Sönmez seher-i haşre kadar bu ilm ü irfan 
Bir meş’aledir devredilir elden ele”   

Beni ocağında büyüten, bugün içinse bana öğrendiklerimi, biriktirdiklerimi yeni nesillere, ter ü tâze evlatlara aktarma 
imkânı veren Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin bir mensubu olmak, benim için tam anlamıyla bu mahiyeti 
haizdir.   

Arş. Gör. Gediz GÜLBAHAR   
Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, 2017 Mezunu

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ailesine 2013 yılında katıldım. Fakültemiz de Çift Ana Dal Sınıf Öğretmenliği 
ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarından 2017 yılında mezun oldum. 2017 yılında kabul edildiğim Başkent 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programını 2020 yılında tamamladım. 
Başkent Üniversitesi Eğitim Yönetimi Doktora programında öğrencilik hayatıma devam etmekteyim. Üniversitemiz 
de Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak 2 yıldan fazla süredir 
görev yapmaktayım. “Bilim bizde toplanır, bizden yayılır” ilkesini benimsemiş değerli Başkent Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi ailem ve tüm eğitim hayatım boyunca yolumu ışığıyla aydınlatan değerli hocalarıma birlikte çalışmak 
benim için gurur verici. Başkent Üniversitesi mezunu olarak üniversitemizde akademisyen olarak görev yapmak, 
hayat boyu eğitimle iç içe olmak, her yeni günde öğrenmeye, öğretmeye ve özgün şeyler üretmeye devam etmek 
mutluluk verici. 

Mezunlarına güvenen, onları akademik kadrolarında görmekten gurur duyan bir üniversitede çalışmak mükemmel 
bir duygu.  

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Şahin 
İngilizce Öğretmenliği Programı, 2008 Mezunu

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı mezunuyum. Yabancı dil puanı ile 
Türkiye derecesi alarak burslu okumaya hak kazandığım programda, 2004-2008 yılları arasında üniversite eğitimimi 
bölüm 2.si olarak tamamladım. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller 
Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Öğretimi programında tamamladım. 2008’den bu yana Başkent Üniversitesinde akademik 
kariyerime devam etmekteyim. Şu anda Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışıyorum. Bir 
zamanlar öğrencisi olduğum ve başarılı bir İngilizce öğretmeni olmamız için gerekli öğrenme ortamını sağlayan bu 
kurumda aynı amaçla çalışmak gurur verici.

2006 yılında Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olarak mensubu olduğum 
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 2012’de mezun oldum. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Arş. Gör. Halil İlteriş KUTLU 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı, 2012 Mezunu

Dr. Öğr. Üyesi Merve Koştur 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, 2007 Mezunu

2007 yılında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programından mezun oldum. 
Üniversite yıllarında hayalini kurduğum lisansüstü eğitimime Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği 
yüksek lisans programında başladım. Bu sırada Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde araştırma 
görevlisi olarak göreve başladım. Doktora eğitimimi 2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik 
Eğitimi alanında tamamladım. Halen Başkent Üniversitesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaya devam 
ediyorum. 

Lisansüstü eğitime başlamamla birlikte akademisyenliğin yaşam boyu öğrenmenin, kendini sürekli geliştirmenin 
ve bilimsel alanlara katkılarda bulunmanın hissedildiği bir meslek dalı olduğunu gördüm. Lisans eğitimim boyunca 
dersler aldığım değerli hocalarımla birlikte meslektaş olarak çalışmak, onların derslerine asistanlık yaparak öğrenmeye 
devam etmek, ardından doktoramı tamamladıktan sonra öğrendiklerimi öğrencisi olduğum üniversitenin sağladığı 
imkanlar içinde aynı samimi ortamda Başkent Üniversitesi kültüründe kendi öğrencilerime ders vermek yaşadığım 
serüvenin en değerli parçalarıdır. Benim gibi lisansını Başkent Üniversitesinde tamamlayıp araştırma görevlisi olarak 
bizlerle çalışan eski öğrencilerimiz, şimdiki çalışma arkadaşlarımız bana geçmiş yaşantılarımı hatırlatıyor ve böyle bir 
ailede olmanın gururunu yaşıyorum.  
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Ecehan AKGÜL
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, 2019 Mezunu

Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2019 yılı mezunuyum. Üniversitemde geçirdiğim 
dört yıl boyunca üst düzey matematiksel düşünme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerinin yanında 21. 
yüzyılın gereklerinden olan teknoloji becerilerini ve matematikte çağdaş yaklaşımları öğrenme fırsatı yakaladım. 
Aynı zamanda kampüs yaşamımda 3 yıl boyunca Flag Futbol takımında oynadım. Bu esnada takım olarak çeşitli 
başarıların yanında, Üniversiteler Arası Ünilig’te Başkent Üniversitesi Flag Futbol takımı olarak 3.lük ödülü kazandık. 
Mezun olur olmaz İstanbul’da özel bir okulda matematik öğretmeni olarak çalışmaya başladım. Başkent Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi mezunu bir matematik öğretmeni olarak gelecek nesillerin hayatlarında izler bırakıyor olmak benim 
için çok değerli. Başkent Üniversitesi ailesinin bir üyesi olmaktan her zaman gurur ve mutluluk duyuyorum.  

Gülnihal YAŞAR   
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, 2019 Mezunu

2019 Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunuyum. Şu an Muğla Milas İstanbul Modern 
İlimler Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Kurumumda görev yaptığım ikinci yılım. 
2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde 8.sınıf kademesinde çalıştım, halen devam eden 2020-2021 Eğitim Öğretim 
döneminde ise 7.sınıf kademesinde çalışmaktayım. Konularımı öğrencilerime aktarırken giriş aşamamda lisans 
eğitimim boyunca değerli hocalarımın en çok vurguladığı nokta olan; günlük hayat ilişkilendirmeleri ile başlayıp 
öğrencilerimden de konuyu hayatımızdaki matematik ile ilişkilendirmeleri için fırsat tanıyorum. Eğitimim boyunca 
derslerde öğrendiklerimiz ve hazırladığımız ders materyalleri, öğrencilerimin kendilerini keşfetmesi ve kavram 
yanılgılarının giderilmesinde en büyük yardımcım oluyor. Lisans eğitimimde aldığım dersler ve derslerimizde 
hocalarımızın önerdiği temel kaynaklar sayesinde farklı zümre öğretmenleri ile disiplinler arası çalışıp öğrencilerimle 
yarışmalara katılıyoruz ve okulumuzda etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerim arasında öğrenme güçlüğü ya da daha 
farklı tanılı çocuklar yer alıyor. Lisans eğitimim o öğrencilerime nasıl ulaşabileceğim ya da en azından okulda benim 
onları ne kadar destekleyebileceğim konusunda yol gösterdi ve tanısı konmayan öğrencilerimi fark etmemi sağladı. 
Geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ve uzaktan eğitim döneminde çok 
daha iyi fark ettim ki günümüz çocuklarının da içinde bulunduğu teknoloji ve bilgi çağındaki ders planlamalarım 
için aldığımız derslerde öğrendiğimiz bilgiler bana çok güçlü bir ışık tuttu. Sürece çok daha hızlı, etkin ve aktif 
olarak katılmamı ve web.2 araçları ile zenginleştirilmiş dersler planlamamı sağladı. Matematik öğretimini, kendi 
düşüncelerini özgürce savunan, öğretmenin sadece rehber olduğu ve öğrencilerin bilgiye kendilerinin ulaştığı, 
gündelik yaşantılarında uygulanabilen bir ders olarak sürdürebilmemi sağlayan ve kattıkları bilgiler ile bu farkı her 
zaman hissetmeme sebep olan böyle bir üniversiteden mezun olmak gurur ve minnet verici. Bu olguyu bize aşılayan 
değerli hocalarımıza sonsuz teşekkürler… 

Başkent Üniversitesi Mezunu Öğretmenlerimiz

Arş. Gör. Sıla ACUN   
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, 2019 Mezunu

2018-2019 eğitim döneminde Başkent Üniversite Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı’ndan 
bölüm birincisi olarak mezun oldum. Takip eden 2019-2020 eğitim döneminde ise çift anadal yaptığım Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nı onur öğrencisi olarak tamamladım. 2019 yılında ise Ankara Üniversitesi’nde 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programına başladım ve eğitimime hala devam etmekteyim. 
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olmak, 21. yüzyıl becerileri ile donanmış olmanız, insanlığa en 
önemlisi gelecek nesilleri oluşturacak çocuklara katkıda bulunmanız ve öğrenmeyi öğrenmeniz demek. Bugün 
ise koridorlarında, sınıflarında, laboratuvarlarında öğrenci olarak bulunduğum fakültemde İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği Programı’nda araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Mezun olduğum fakültede akademisyen olarak yer 
almak; alanında uzman, tecrübeli, üretken akademisyenler ile birlikte çalışma fırsatı bulmak oldukça heyecan verici! 
Bıkmadan, yorulmadan, yılmadan ve ideallerimi kaybetmeden Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 
araştırma görevlisi olduğum için çok mutlu ve gururluyum.  
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Ceren YENTÜRK   
İngilizce Öğretmenliği Programı, 2014 Mezunu

2010 yılında başladığım Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği programından 2014 yılında 
bölüm üçüncüsü derecesiyle yüksek onur ile mezun oldum. Mezuniyetten hemen sonra Başkent Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Öğretimi yüksek lisans programına başladım ve 2019 yılında bu programdan mezun 
oldum. 2015’ten bu yana Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda sözleşmeli öğretim görevlisi olarak 
çalışmaktayım. Tüm bu çalışmalarımın ve başarımın arkasında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi hocalarımın 
emeği ve bilgisi yadsınamaz. Mezuniyet sonrasında dahi yol gösterici olan hocalarım sayesinde emin adımlarla 
ilerlemekteyim. Almış olduğum eğitimin vizyonu ile de öğrencilerime katkı sağlamaktayım. Başkent Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi mezunu bir öğretmen olarak çalışmak emin adımlarla her geçen gün kendini yenilemenin önemini 
bilmektir. Aynı zamanda öğretmekten ziyade bir öğrencinin hayatına öğretmen ışığı ile yaklaşmanın değerini 
hem hocalarımdan aldığım eğitimle hem hocalarımı gözlemleyerek bilmekteyim. Başkent Üniversitesi Eğitim 
Fakültesindeki hocalarıma çocukluk hayalime ulaşmamdaki katkılarından ötürü teşekkürleri sunmak istiyorum.

Murat DENİZ    
İngilizce Öğretmenliği Programı, 2014 Mezunu

2010 senesinde Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne öğrenci olarak katıldım ve 
2014 senesinde bölümümden mezun oldum. Başkent Üniversitesi ve özellikle Eğitim Fakültesi bana çok şey kattı. 
Bölümümle ilgili öğrendiklerimin yanında, Başkent Üniversitesi öğrencisi olmak, öğretmenlik kariyerimi şekillendirmek 
ve ufkumu genişletmek adına aldığım en doğru karardı. 2014 senesinde mezun olduktan sonra, farklı seviyeleri 
ve farklı okulları deneyimlemek için, ilk senemde bir köy okulunda ücretli öğretmen olarak çalışmaya başladım. 
Öğretmenliğimin ilk senesinde, hem ilkokul öğrencileriyle, hem de ortaokul öğrencileriyle çalışmayı deneyimleme 
şansına eriştim. Sırada bir lisede görev almak ve farklı bir eğitim-öğretim ortamını deneyimlemek vardı. Ankara’da 
bir özel okulda lise İngilizce öğretmeni olarak çalışma şansına eriştim. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin bana 
kattıklarıyla Atılım Üniversitesi Modern Diller Bölümü’nde çalışmaya başladım. Oradaki deneyimimden sonra hazırlık 
okullarını tecrübe etmek için yönümü başka bir üniversiteye çevirdim ve şu anda Ted Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda 
2 yıldır okutman olarak görev yapmaktayım. Ayrıca eğitimime yine Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ailesinde 
Yüksek Lisans eğitimiyle devam etmekteyim.

Nergis Hazal Yılmaztürk, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Programında 2015 yılından itibaren araştırma görevlisi 
olarak çalışmaktadır. Yılmaztürk, Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde PDR Programında, Yüksek 
Lisans derecesinin: ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü PDR Programında (2015 – 2018), Doktorasını ise ODTÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü PDR Programında yürütmektedir.  

Başkent Üniversitesi PDR Programı sayesinde “hem mesleğim hem de kişisel yaşamımda bana katkısı olan kendimi 
tanıma ve farkındalıklarıma artırma sürecim başladı” şeklinde görüşlerini ifade eden Yılmaztürk, alanında uzman 
hocalarımın her konuda desteğini hissetmenin yanı sıra uygulama ağırlıklı ders programımız sayesinde farklı 
kurumlarda henüz lisans öğrencisiyken deneyim kazanmaya başladım. Başkent Üniversitesi PDR Birimine bağlı 
olarak tercih danışmanlığı yapma fırsatı sayesinde, ufak da olsa, ilk mesleki tecrübelerimi kendi okulumda edinme 
şansım oldu. Ayrıca Erasmus LLP ile bir dönem öğrenim gördüğüm Kazimierz Wielki Üniversitesi’nde (Polonya) 
hem Avrupa’daki öğrenim sürecini hem de pek çok farklı kültürü yerinde deneyimledim. 2015 yılında bölüm birincisi 
olarak mezun olurken bu tür deneyimler ve hocalarımın yol göstericiliği sayesinde kariyer planımı netleştirmem 
çok da güç olmadı. Sadece profesyonel değil, her anlamda beni hayata hazırlayan Değerli Hocalarıma ve Başkent 
Üniversitesine tüm katkıları için çok teşekkür ederim!”

Nergis Hazal YILMAZTÜRK   
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı, 2015 Mezunu

Yasemin DURAK  
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı, 2013 Mezunu

Yasemin Durak, Üniversitemizin PDR Bölümünden 2013 yılında mezun oldum. Öğrenciliğim sırasında (2011-2012 eğitim 
döneminde) okulumuzun bize sunduğu imkanlar sayesinde, Erasmus programı ile Polonya’da öğrenim görme şansı 
elde ettim. Bölüm hocalarımızın destekleri ve yurtdışında edindiğim tecrübeler neticesinde yabancı dilimi geliştirme 
şansım oldu. Mezun olduğum yıl İ.D.V. Ankara Özel Bilkent Laboratuvar ve Uluslararası Ortaokulunda, 5. ve 6. Sınıf 
seviyelerinde çalışmak üzere işe başladım ve 8. yılımda halen aynı pozisyonda çalışmaya devam etmekteyim. 2020 
yılında Ankara Üniversitesi’nde yüksek lisansımı tamamladım. Hem yüksek lisansım esnasında hem de iş hayatımda 
değerli hocalarımızın bizleri en iyi donanımla ve yetkinlikle mezun ettiklerine bir kere daha şahit oldum. Yalnızca 
lisans eğitimim süresince değil, iş hayatımda da ihtiyaç duyduğum her an değerli hocalarımızın bana verdikleri 
desteklere minnettarım. Sizlerin de iş yaşamlarınıza başladığınızda aldığınız eğitimin farkını anlayacağınızdan hiçbir 
şüphem olmayacak. Hepinize başarılar dilerim.
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2005-2009 akademik yılları arasında Türkçe Öğretmenliği Programı’nda eğitim aldım. Bu eğitim sürecinin her 
aşamasında yer aldığım proje ve çalışmalarda yeteneklerimi keşfetme ve üretkenliğimi geliştirme fırsatı buldum. 
Gerek program içeriği gerekse hocalarımızın yaklaşımı sayesinde çok kutsal olan öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği 
tüm özellikleri kazanabilmem için uygun ortamlar sağlandı. Alan derslerinin yanı sıra mesleki İngilizce, seçmeli 
dersler, dönem içinde ve yaz tatillerinde farklı alanlarda yaptığım stajlar kendimi daha da geliştirmemi sağladı.  
Mezun olduğum ilk yıllarda ilköğretim kademesindeki çeşitli okullarda Türkçe dersleri vererek üniversitede edindiğim 
bilgileri hayata geçirme şansı yakaladım. 2012 yılından bu yana ise Ankara Üniversitesi TÖMER’de yabancılara Türkçe 
öğretimi görevini üstlenerek başta dilimiz olmak üzere kültürümüzü, milli ve tarihi değerlerimizi dünyanın dört 
bir yanından gelen yediden yetmişe birçok öğrenciyle paylaşmaya devam etmekteyim. Bundan sonraki gayem, 
ülkemizdeki ve yurt dışındaki Türk çocuklarının anadili hakimiyetlerini güçlendirmek, akademik alanda kendilerini 
gerçekleştirebilmeleri adına yol gösterici olmayı sürdürmek başta olmak üzere ülkemize ve kültürümüze gönülden 
bağlı bireylere güzel dilimizi aktarabilmektir. Böylesine değerli bir mesleği icra etmemde desteğini esirgemeyen 
aileme ve hocalarıma teşekkür ederim. 

Merve UZUN GÜLKAYA    
Türkçe Öğretmenliği Programı, 2009 Mezunu

Semra CÖMERT     
Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, 2007 Mezunu

2006-2007 eğitim-öğretim yılında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programından 
mezun oldum. Mezuniyetimin hemen ardından mesleğimi icra etmeye başladım. Şimdiye kadar farklı illerde, farklı 
kurumlarda öğretmen ve idareci olarak görev yaptım. Halen Ankara’da resmi bir bağımsız anaokulunda öğretmen 
olarak çalışmaktayım.  Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinin vizyon sahibi, yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı, hayat 
boyu öğrenmeyi bırakmayan öğretmen adayları yetiştiren eğitim anlayışıyla öğretmenlik eğitimimi tamamladığım 
için kendimi her zaman şanslı ve farklı hissettim. 13 yıllık çalışma hayatım boyunca üniversite yıllarında edindiğim bilgi 
ve deneyimler, kıymetli öğretim üyelerimizin tuttuğu ışık hep yolumu aydınlattı. Eğitimde yeni gelişmeleri yakından 
takip edebilmek ve güncel akademik bilgileri sınıf ortamına aktarabilmek adına üniversitemizle iletişimim her zaman 
devam etti, öğretmen adaylarımızla deneyimlerimi paylaşma fırsatı sundular. Bu anlamda mesleki gelişimimde 
katkılarının hala devam ettiği Başkent Üniversitesi akademik kadrosuna sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. 

ötürü vermiş oldukları eğitim sayesinde gerek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ye hazırlanırken gerekse meslek 
hayatımda hiç zorlanmadım. Bölümümden edindiğim bilgi ve tecrübelerle mesleğime başarılı bir şekilde devam 
ediyorum. Başkentli olmak ayrıcalıktır.

2012-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Eğitim fakültesinde öğrenim gördüm. 2017 yılında mezun olduktan 
sonra bir yıl içinde; iki ayrı kolejde görev yaptıktan sonra 2018 yılı Eylül ayında Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 
sınıf öğretmeni olarak Milli Eğitimde göreve başladım. Şu anda Şanlıurfa’da görevimin üçüncü yılını icra ediyorum. 
Bu bölgede eğitim şartları bizleri zorlasa da sabırla öğrencilere dokunarak Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
hocalarımızın gerek teori gerek uygulama anlamında bizlere kattıkları değerler ve kıymetli fikirleri ile deneyimlerimizi 
harmanlayarak bu bölgede bizlere ihtiyacı olan öğrencilerin umudu olmaya çalışıyoruz. Başkent Üniversitesi 
vasıtasıyla bizlere dokunan değerli hocalarımız bizlere bu konuda şanslı hissettirmeye devam ediyor. 

2019 yılında Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden üçüncülükle mezun oldum. Mezuniyetimden beri 
Bahçeşehir Koleji Ankara 50. Yıl Kampüsünde sınıf öğretmenliği yapmaktayım. Başkent Üniversitesinde öğrenci 
olduğum süreç boyunca tüm öğretmenlerimin sonsuz desteğini hissettim. Bu destek mezun olduktan sonra da artarak 
devam etti. Aklımıza takılan en ufak şeyde öğretmenlerimize ulaşabiliyor olmak, mesleğimin ilk yıllarında üzerimdeki 
yükü büyük ölçüde azalttı. Üniversitemiz sayesinde mesleğimizi sahasında öğrenebilme ve öğrencilerimizle beraber 
uygulayabilme fırsatını yakaladık. Teorik bilgi anlamında kendimize olan güvenimiz uygulamalarımıza da yansıdı. 
Bu güzel ve değerli sürecimiz boyunca eksiklerimiz ve hatalarımız, öğretmenlerimizin geri bildirimiyle daha olumlu 
bir hâle dönüştü. Tekrar üniversite sürecini yaşama fırsatı yakalasam, yine aynı öğretmenlerim ve arkadaşlarımla bir 
arada olmak isterdim. Emekleri ve destekleri için tekrar çok teşekkürler…

Zehra İlke MONTAŞ      
Sınıf Öğretmenliği Programı, 2019 Mezunu

2009 yılında başladığım Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği programından 2013 yılında 
mezun oldum. 2015 yılında Gaziantep’in Şahinbey Yeşilkent Şehit Ömer Polat ortaokuluna Türkçe öğretmeni olarak 
atandım.  Burada üç sene çalıştıktan sonra Hatay ili Altınözü ilçesine tayin oldum. Şu an hala aynı yerde Karbeyaz 
Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görevime devam etmekteyim. Başkent Üniversitesi mezunu olmakla her 
zaman gurur duydum. Almış olduğum eğitimin faydasını her şekilde gördüm. Hocalarımızın alan hâkimiyetinden 

Özge YALÇIN   
Türkçe Öğretmenliği Programı, 2013 Mezunu

Esra KÖKSAL     
Sınıf Öğretmenliği Programı, 2017 Mezunu
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3. İSTİHDAMA KATKIMIZ

2016 yılında, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programından başarı bursu alarak 
yüksek onur derecesiyle mezun oldum. Aynı yıl meslek hayatıma özel bir eğitim kurumunda okul öncesi öğretmeni 
olarak başladım. 2017 yılından itibaren TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu’nda ve Türk Eğitim Derneğinin süreli 
yayını olan TED Meşale dergisinde görev yapmaktayım. Üniversite döneminde ders kapsamında başladığım gönüllü 
çalışmalarıma 2014 yılından itibaren Türk Kızılayı Ankara Şubesi’nde gönüllü eğitmenlik yaparak devam ediyorum. 
Başkent Üniversitesi bizleri çağın gereklerine ayak uydurabilecek öğretmenler olarak yetiştirdi. Üniversitemde almış 
olduğum kaliteli eğitim sayesinde bugün öğrencilerime çok daha faydalı olduğumu düşünüyorum. Teorik bilgilerin 
yanı sıra deneyimli bir kadro ile pratik uygulama içinde olanaklar sundu. Hayatın içinden hayata dair tasarımlar 
yapmayı öğretti. Bugün profesyonel olarak yaptığım çizimlere, yazdığım yazılara almış olduğum bu kaliteli eğitimin 
izleri ile imza atıyorum. Başkent’li olmak, Türkiye’nin en donanımlı akademisyenleri tarafından hayata hazırlanmak, 
çağdaş bilgi ve teknolojiler ile donanmak, yenilikçi, katılımcı, yaratıcı olmak, durmadan araştırmak, incelemek, 
öğrenmek, paylaşmak, yaşamı, mesleği ve üniversitesi ile gurur duymaktır. Başkent’li olmanın ne kadar ayrıcalıklı bir 
duygu olduğunu yeni nesil Başkent’lilerin de yaşaması dileklerimle… 

Hilal CANOĞLU     
Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, 2016 Mezunu
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4. MEZUNLARIMIZ SAHADA

Tablo 1 Sayılar ile Mezunlarımız

Öğretmenlik Programları Kayıtlı Mezun Sayısı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (2005 - 2017) 248 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (2005 - 2021) 439 
İngilizce Öğretmenliği (2003 - 2021) 534 
Matematik Öğretmenliği (2009 - 2018) 166 
Okul Öncesi Öğretmenliği (2004 - 2021) 466 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı (2011 - 2021) 341 
Sınıf Öğretmenliği (2004 - 2021) 501 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (2009 - 2021) 151 
Türkçe Öğretmenliği (2005 - 2021) 468 

Mezunlarımızın öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı mesleklerinin yanı sıra farklı pozisyonlarda 
ve mesleklerde çalıştığı görülmektedir. Bunlar arasında akademisyen, eğitim uzmanı, görsel tasarım & test uzmanı, 
iş analisti, okul geliştirme koordinatörü, , test uzmanı ve yazılım uzmanı gibi görevlerde çalıştıkları görülmektedir.  
Mezunlarımız hakkında daha fazla bilgi almak için eğitim.baskent.edu.tr web sayfasında kalite başlığın ziyaret 
edebilirsiniz . 
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5. FAKÜLTEMİZDE KURULAN 
BÖLÜMLERİN TARİHÇELERİ

MEB’de Çalışan Mezunlarımız
Başkent Üniversitesi’nin MEB bünyesinde görev alan birçok mezunu olmuştur. Bu mezunlarımızın mezuniyet düzeyleri 
yüksek oranda lisans ya da tezsiz yüksek lisans olmakla beraber, MEB bünyesinde çalışan Başkent Üniversitesi 
mezunlarının birçoğu Eğitim Bilimleri Enstitüsü ya da Eğitim Fakültesi mezunu olduğu görülmüştür (Şekil 1).  

Şekil 1 MEB’de Çalışan Mezunlarımız

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Fakültesi
Diğer %0,57

%0,36

%0,07

MEB bünyesinde çalışan mezunların neredeyse tamamı bu kurumlarda öğretmen ya da sözleşmeli öğretmen olarak 
görev yapmaktadır. Bu meslekleri, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, memurluk ve şeflik takip etmektedir.  

Öğretmen ya da sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Başkent Üniversitesi mezunları; MEB bünyesinde anaokulu, 
ilkokul, ortaokul, lise, çeşitli merkezlerde ve bakanlığın kendi birimlerinde çalışmaktadır. Başkent Üniversitesi 
mezunlarının MEB bünyesinde çalıştıkları yerlere göre dağılımı incelendiğinde, ilk sırada Ortaokul olduğu görülmüş 
olup bunu sırasıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi, İlkokul ve Anadolu İmam Hatip Lisesi takip 
etmektedir.  
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sekreteri ise Candan Kısar’dır. Akademik kadroda ise Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN, Prof. Dr. Giray BERBEROĞLU, 
Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR, Doç. Dr. Aylin DEMİRLİ YILDIZ, Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖRÜCÜ, Dr. Öğr. Üyesi Hicran ÇETİN 
GÜNDÜZ, Dr. Öğr. Üyesi Nazife ÜZBE ATALAY, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERKAN ATİK, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KIZIL ASLAN, 
Öğr. Gör. İmgehan ÖZKAN ELGÜN, Arş. Gör. Ayşe Nur GÜRDAL, Arş. Gör. Cansu Hazal GÜÇLÜ,  Araş. Gör. SEMİH 
TOPUZ ve Arş. Gör. Hatice Kübra ÖZDOĞAN yer almaktadır. 

Sınıf Öğretmenliği Programı 
Sınıf 2000 yılında 22048 YÖK yazısı ile kurulmuştur. Kurucu anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Yaşar Baykul’dur. Eğitim 
öğretime 2000-2001 yılında 15 öğrenci ile başlamıştır. İlk mezunlarını 2004-2005 yılında 10 öğrenciyle vermiştir. 
Şu an 2020-2021 güz yarıyılı itibariyle öğrenci sayısı 22’dir. 2021 yılı itibari ile Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Çiğdem 
GÜNEYSU, Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nida Temiz ve Bölüm sekreteri Aslı Öztaner’dir. Akademik kadroda 
ise Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Hakkı İlker KOŞTUR, Öğr. Gör. Saadet ZORALOĞLU, Arş. Gör. Yasemin 
AŞULUK ve Araş.Gör. GEDİZ GÜLBAHAR yer almaktadır. 

Türkçe Öğretmenliği Programı 
Türkçe Öğretmenliği Programı 2002 yılında 7860 numaralı YÖK yazısı ile kurulmuştur. Kurucu anabilim dalı başkanı 
Prof. Dr. Sibel Güneysu’dur. Eğitim öğretime 2002-2003 yılında 23 öğrenci ile başlamıştır. İlk mezunlarını 2005-
2006 yılında 4 öğrenciyle vermiştir. Şu an 20202021 güz yarıyılı itibariyle öğrenci sayısı 220’dir. 2021 yılı itibari 
ile Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ümmühan TOPÇU, Bölüm Başkanı Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çiğdem YILDIRIM, 
Program sorumlusu Doç. Dr. Tülay KUZU ve bölüm sekreteri ise Rahşan Beştepe’dir. Akademik kadroda ise Prof. Dr. 
Abdurrahman GÜZEL, Doç. Dr. Ahmet DEMİR, Doç. Dr. HALİL ÖZCAN, Dr. Öğr. Üyesi Özlem BAY GÜLVEREN, Dr. Öğr. 
Üyesi Nihal YAVUZ, Dr. Öğr. Üyesi Sevgen ÖZBAŞI ve Arş. Gör. H. İlteriş KUTLU bulunmaktadır. 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 
İlköğretim Öğretmenliği 2000 yılında 22048 YÖK yazısı ile kurulmuştur. Kurucu anabilim dalı başkanı Prof. Dr. 
Yaşar Baykul’dur. Eğitim öğretime 2000-2001 yılında 9 öğrenci ile başlamıştır. İlk mezunlarını 2004-2005 yılında 12 
öğrenciyle vermiştir. Şu an 2020-2021 güz yarıyılı itibariyle öğrenci sayısı 18’dir. 2021 yılı itibari ile Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Miraç Çetin, bölüm Başkan Yardımcıları ise Dr. Öğr. Üyesi Özge YİĞİTCAN NAYİR ile Dr. Öğr. Üyesi Gönül ERHAN ve 
Bölüm sekreteri ise Buson Tanrıseven’dir. Akademik kadroda ise Prof. Dr. Haydar EŞ, Prof. Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU, 
Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ, Doç. Dr. Şeyda KILIÇOĞLU, Doç. Dr. Kemal KOÇ, Dr. Öğr. Üyesi Özge DALMANOĞLU, Dr. 
Öğr. Üyesi Merve KOŞTUR, Dr. Öğr. Üyesi Hacer TÜRKOĞLU, Öğr. Gör. Dr. Ayhan AKSOY ve Araş. Gör. SILA ACUN’dur.  

İngilizce Öğretmenliği Programı 
İngilizce Öğretmenliği 2000 yılında 22048 YÖK yazısı ile kurulmuştur. Kurucu bölüm başkanı Prof. Dr. Akif Ergin’dir. 
Eğitim öğretime 2000-2001 yılında 6 öğrenci ile başlamıştır. İlk mezunlarını 2003-2004 yılında 4 öğrenciyle vermiştir. 
Şu an 2020-2021 güz yarıyılı itibariyle öğrenci sayısı 60’dır. 2021 yılı itibari ile Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Senem 
Üstün Kaya, bölüm başkan yardımcısı ise Dr. Öğr. Üyesi Gülin DAĞDEVIREN KIRMIZI ve Bölüm sekreteri ise Buson 
Tanrıseven’dir. Akademik kadroda ise Doç. Dr. Farhad GHORBANDORDINEJAD, Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ŞAHİN, Dr. Öğr. 
Üyesi AHMET REMZİ ULUŞAN, Öğr. Gör. Dr. Arzu CİHANGİR, Öğr. Gör. Şüheda Güray, Öğr. Gör. Elif KUTLUGÜN, Arş. 
Gör. Ayşegül OKUMUŞ ve Arş. Gör. Neris TAYMAZ yer almaktadır. 

Tablo 2 Fakülte Bünyesinde Kurulan Bölümlerin Tarihçeleri 

Eğitim Fakültesi
(29.09.2000 EK-1) 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (29.09.2000 Ek-1) 
Matematik Öğretmenliği (29.09.2000 Ek-1) 

Okul Öncesi Öğretmenliği (29.09.2000 Ek-1) 
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (26.03.2008 Ek-2) 

Sınıf Öğretmenliği (29.09.2000 Ek-1) 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yarı Pasif 

Türkçe Öğretmenliği (15.04.2002 Ek-3) 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (29.09.2000 Ek-1) 

İngilizce Öğretmenliği (29.09.2000 Ek-1) 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2000 yılında 22048 YÖK yazısı ile kurulmuştur. Kurucu bölüm 
başkanı Prof. Dr. Akif Ergin’dir. Eğitim öğretime 2000-2001 yılında 9 öğrenci ile başlamıştır. İlk mezunlarını 2004-
2005 yılında 8 öğrenciyle vermiştir. 2017 yılından itibaren programa öğrenci başvurusu alınmamaktadır. 
2021 yılı itibari ile Bölüm Başkanı Doç. Dr. Filiz Köse Kalelioğlu, bölüm Başkan Yardımcıları ise Doç. Dr. Emine Cabı ile 
Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy ve Bölüm sekreteri ise Buson Tanrıseven’dir. Akademik kadroda ise Doç. Dr. Serpil Yalçınalp, 
Dr. Öğr. Üyesi Engin Koç ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çetinkaya yer almaktadır. 

Matematik Öğretmenliği Programı 
Matematik Öğretmenliği 2000 yılında 22048 YÖK yazısı ile kurulmuştur. Kurucu anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Sibel 
Güneysu’dur. Eğitim öğretime 2005-2006 yılında 33 öğrenci ile başlamıştır. İlk mezunlarını 2009-2010 yılında 7 
öğrenciyle vermiştir. Şu an 2020-2021 güz yarıyılı itibariyle öğrenci sayısı 2’dir. 2018 yılından itibaren programa 
öğrenci başvurusu alınmamaktadır. 

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 
Okul Öncesi Öğretmenliği 2000 yılında 22048 YÖK yazısı ile kurulmuştur. Kurucu bölüm başkanı Prof. Dr. Yaşar 
Baykul’dur. Eğitim öğretime 2000-2001 yılında 6 öğrenci ile başlamıştır. İlk mezunlarını 2004-2005 yılında 3 
öğrenciyle vermiştir. Şu an 2020-2021 güz yarıyılı itibariyle öğrenci sayısı 54’dür. 2021 yılı itibari ile Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Sibel Çiğdem GÜNEYSU, Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Belkıs TEKMEN ve Bölüm sekreteri Aslı 
Öztaner’dir. Akademik kadroda ise Prof. Dr. Mesude Atay, Öğr. Gör. Esra MERDİN, Arş. Gör. H. Selcen ASLAN, Arş. 
Gör. Gediz GÜLBAHAR ve Arş. Gör. Yasemin ERMİŞ yer almaktadır. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 2008 yılında 007301 YÖK yazısı ile kurulmuştur. Kurucu anabilim dalı 
başkanı Prof. Dr. Sibel Güneysu’dur. Eğitim öğretime 2008-2009 yılında 40 öğrenci ile başlamıştır. İlk mezunlarını 
2011-2012 yılında 2 öğrenciyle vermiştir. Şu an 2020-2021 güz yarıyılı itibariyle öğrenci sayısı 37’dir. 2021 yılı itibari 
ile Bölüm Başkanı Prof. Dr. Figen ÇOK, bölüm başkan yardımcısı ise Dr. Öğretim. Üyesi Emine Arzu Oral ve Bölüm 

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi 29 Eylül 2000 tarihinde resmen kurulmuştur. Kuruluş senesinde Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
ve İngilizce Öğretmenliği Programları açılmıştır. Fakültenin açılışından iki yıl sonra 15 Nisan 2002 tarihinde Türkçe 
Öğretmenliği Programında öğretmen adaylarımız yetiştirilmeye başlanmıştır. Fakültemiz bünyesinde son olarak 26 
Mart 2008 tarihinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrenci almaya başlamıştır.
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Tablo 3 Eğitim Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mevcut Öğrenci Sayıları 

Bölüm/Program 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Yabancı Diller Eğitimi / İngilizce Öğretmenliği 233 245 241 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  / İlköğretim Matematik Öğretmenliği 120 106 109 
Temel Eğitim / Okul Öncesi Öğretmenliği 203 180 214 
Temel Eğitim / Sınıf Öğretmenliği 274 237 190 
Eğitim Bilimleri / Rehberli ve Psikolojik Danışmanlık  210 209 221 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Türkçe Öğretmenliği 247 218 220 
TOPLAM 1287 1196 1195 

Eğitim Fakültesinin son üç eğitim öğretim yılına ait mevcut öğrenci sayıları (Tablo 3), incelendiğinde farklı bölümler 
de toplam 2018-2019 öğretim yılında 1134 öğrenci, 2019-2020 öğretim yılında 1075 öğrenci ve 2020-2021 öğretim 
yılında ise 1074 öğrenci mevcudu bulunmaktadır.

6. FAKÜLTEMİZİN SON ÜÇ YILINI KAPSAYAN 
ÖĞRENCİ MEVCUDU
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Bu kitabı yazmamızın birincil amacı öncelikle bir kurum hafızası oluşturmak ve bu hafızayı her on yılda bir 
güncelleyerek fakültemize bir kaynak oluşturmaktır. Bu kitabı yazmamızın diğer bir amacı da fakülteyi kurup bugüne 
kadar gelmesine katkı sağlayan yönetici, idari ve eğitim kadrosundaki her bir çalışana emeği için teşekkür etmekti. 
Bu bağlamda fakültemizin geleceğe ilişkin bakış açısı olarak aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

1. Türk Eğitim sistemine nitelikli öğretmen ve uzman yetiştirmeyi kendine amaç edinen ve bunu büyük oranda 
gerçekleştiren Eğitim fakültemiz gelecekte de bu amacını gerçekleştirmek.  
2. Türk Eğitim Sisteminde ihtiyaç duyulan öğretmenlik programlarını açmak ve yürütmek. 
3. Türk Eğitim sisteminin yaşadığı sorunları temel alan nitelikli araştırmalar yapmak. 
4. Eğitim fakültesi mezunlarımız ile etkili iletişim halinde olarak onların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak. 
5. Türk Eğitim Sisteminde çalışan eğitimcilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak. 
6. Üniversitemizde eğitim ile ilgili ihtiyaç duyulan konularda destek olmak. 
7. Eğitim ile ilgili konularda yöntem ve sistemler geliştirmek. 
8. Üniversitemiz ve farklı paydaşlarla işbirliği içinde topluma hizmetler sunmak. 

Yukarıdaki hedefleri gerçekleştirmek için sonsuza dek fakültemizi ve kendimizi geliştirerek ve güçlendirerek var 
olmaktır. 

Nice yıllara sağlık ve başarı ile… 
Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun 

7. GELECEĞE BAKIŞ



50   I   Kuruluşunun 20. Yılında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kuruluşunun 20. Yılında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi   I   51

8. KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE FOTOĞRAFLAR İLE 
EĞİTİM FAKÜLTESİ
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EK-2 Fakülteye Öğrenci Alımı ile İlgili Resmi YazıEK-1 Fakültenin Faaliyete Geçirilmesi, Bölüm ve Anabilim Dalları Açılması, 
Öğrenci Alınması ile İlgili Resmi Yazı
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EK-3 Fakülteye Öğrenci Alımı ile ilgili Resmi Yazı-2 

İLETİŞİM
Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18.km TR 06790 

Etimesgut | Ankara

0312 246 66 16 - 0312 246 66 17 | egfak@baskent.edu.tr


