
 

Enstitü Sekreteri 

28 Ocak 1966 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi, evli ve iki kız çocuğuna sahip, 

İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi 

işletme alanında tamamlamış, yüksek lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Yükseköğretimin Yönetimi ve Politikası alanında tamamlamıştır.  

1991 yılı Aralık ayında, ilk olarak Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne memur olarak açıktan atamayla 

göreve başlamış,  

1992 yılı Eylül ayında, Eskişehir Valiliği Özel İdare Müdürlüğü’nde geçici görevle memur olarak 

görevlendirilmiştir. 

1994 yılı Mart ayında, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’ne naklen atandı, 1998 

yılında Engelliler Entegre Yüksekokulu’nda görevlendirildi ve 2000 yılında da Eğitim Fakültesinde 

görevlendirilmiştir. Görev yaptığı birilerin; yazı işleri, öğrenci işleri, tahakkuk, satınalma, ayniyat, döner 

sermaye departmanlarında çalışarak ilgili alanlarda bilgi ve deneyim kazanma olanağı bulmuştur. 

Bunların yanında; satınalma komisyon üyeliği, bilgiişlem teknik koordinatörü, otomasyon (öğrenci bilgi 

sistemi) koordinatörü, internet ağları ve sistem sorumlusu, vekaleten enstitü, yüksekokul ve fakülte 

sekreterliklerini yürütmüştür.  

2001 yılı Mart ayında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne naklen atandı, 2002 

yılında görevde yükselme sınavında 96 puan alarak şef kadrosuna atandı. Eğitim Fakültesinde;  

 Öğrenci bilgi sisteminin kurulması sürecinde Fakülte sorumlusu, 

 Eğitim Fakültesi idari personeline hizmetiçi eğitim programı kapsamında, bilgisayara giriş, 
windows, office programları eğitimlerini verdi,  

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve HİSBİM’in ortak yürüttüğü bilgisayar kurs programı 
kapsamında, öğretim görevlisi olarak görevlendirilmiş ve office 2003 programları eğitimlerini verdi, 

 Sağlık Bakanlığı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nce yürütülen gözlükçülük kurs (optisyenlik) 
programı kapsamında, eğitim birimleri koordinasyonu ve kursiyer takip sorumlusu olarak görevlendirildi,  

 Eğitim Fakültesinin, 2008-2012 Stratejik Planı, 2008-2012 Stratejik Plan Revizyonu, Performans 
Programı ve Kamu İç Kontrol Startarlarının hazırlanması süreçlerinde görev aldı, 

Bu görevleriyle birlikte Eğitim Fakültesi idari ve mali işler sorumlusu olarak görev yaptı, muhtelif 

dönemlerde de Fakülte Sekreterliğine vekalet etmiştir.  

2010 yılı Şubat ayında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmasıyla 

birlikte Enstitü Sekreteri olarak atanmış olup halen bu görevini yürütmektedir.  

Ayrıca;  

Görev yaptığı; Milli Eğitim, İl Özel İdaresi, Yüksek Öğretim Kurumları’na ilişkin mevcut yönetmelikleri, 
değişiklikleri ve gelişmeleri takip eder, bilgisayar ve bilişim teknolojilerine ilgi duyar aktif kullanır, eğitim ve 
seminerler verir.  

Klasik devlet memuriyeti anlayışından uzak, 24 saat hizmet etmeye hazır, insan odaklı hizmet anlayışını 
benimser, gelişen teknoloji ve yeniliklere açık, kendini sürekli geliştirir, 

İnsan ilişkileri iyi, kolay diyalog kurabilen, ilişkilerinde seviyeli, olaylara ve sorunlara soğukkanlılıkla 

yaklaşan, kıvrak zekâlı ve pratik çözümler getiren, prensipli, disiplinli, ciddi bir yapıya sahip, idarecilik 

ve işletmecilik yönü kuvvetli… 

Birçok dernek, vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarının kurucu üyeliği, yönetim kurulu üyelikleri ve 

başkanlık görevlerinde bulunmuş, halen bazı dernek, vakıf ve sendikalarda üyedir. 

Memuriyet öncesinde, demir doğrama (metal işleri) ve iç dekorasyon alanlarında taşeron olarak ticari 

faaliyetlerde bulunmuştur.  
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