
SAYIN  Dr. FETHİ TOKER’in ARDINDAN…(*) 

                                                                                                                        Kızıltan ULUKAVAK 

 Safranbolu, çok değerli bir hemşehrisini kaybetmenin derin üzüntüsü içinde bulunuyor. 18 Ocak 2021 

Pazartesi akşamı uzun süredir devam eden rahatsızlığı sonrasında vefat eden Sayın Dr. Fethi TOKER, Çarşamba 

günü, sade bir törenle ve günümüzün olağan dışı koşulları içinde Safranbolu’da ebedi istirahatgahına tevdi edildi.  

  1932 doğumlu olan Sayın TOKER, Safranbolu’daki ilkokul, Kastamonu’daki 

ortaokul öğrenimi sonrasında Edirne Öğretmen Okulu’ndan 1951 yılında mezun olmuş, 

Şanlıurfa’daki ilkokul öğretmenliğinin ardından, 1958’te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 

Pedogoji Bölümü’nü bitirerek, Malatya Akçadağ Öğretmen Okulu’nda meslek dersleri 

öğretmenliğine atanmıştır. 

 Devlet tarafından gönderildiği Amerika’da lisans ve lisans üstü eğitim gören 

merhum TOKER, yurda döndükten sonra 1965-1983 yıllarında önce Milli Eğitim 

Bakanlığı’nda test uzmanlığı; sonra Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve 

psikoloji dersleri okutmanlığı yapmıştır. Bu arada, 1970 yılında tekrar Amerika’ya 

gönderilen Sayın TOKER, Kaliforniya Üniversitesinde doktorasını tamamlamıştır. 

 Dr.Fethi TOKER, daha sonraki yıllar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

(ÖSYM)’de görev almış; bu kurumda Bölüm Başkanlığı, ÖSYM Başkan Yardımcılığı ve danışmanlık hizmetlerinde 

bulunmuş; 1988-1993 ve 1996-2002 yıllarında, iki ayrı dönem ÖSYM Başkanlığı yapmıştır. Emekliliği sonrasında 

da, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde ve Vakfı’nda görev almıştır. 

 Sayın Fethi TOKER, eğitim-öğrenim konusunda ve özellikle yüksek öğrenim alanında ülkemize çok 

değerli hizmetleri olan saygın bir eğitimci olduğu kadar, Safranbolu’ya Meslek Yüksek Okulu ile Güzel Sanatlar 

ve Tasarım Fakültesi’ni kazandıran seçkin bir Safranboluludur. 

 1990’lı yılların hemen başında, zamanın Safranbolu Kaymakamı ile Belediye Başkanı’nın, Safranbolu’da 

bir Meslek Yüksek Okulu açılmasına yönelik isteminin iletilmesi amacıyla, bu satırların yazarının aracılığıyla alınan 

randevu üzerine ÖSYM Başkanlığı’na gidildiğinde, Sayın TOKER’in, “Kızıltan, ben bugüne kadar memleketime 

bir hizmette bulunamamaktan dolayı üzüntü duyuyordum, şimdi böyle bir fırsat doğmuş olmasının sevinci 

içindeyim” demesi, unutulamayacak çok değerli bir anıdır. Nitekim kısa bir süre sonra kendilerinin, o günlerde 

Zonguldak İli’nin yüksek öğrenim kurumları açısından bağlı olduğu Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ile Yüksek 

Öğrenim Kurumu (YÖK) yetkilileri nezdinde yaptığı girişimler ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel 

BOZER’in Safranbolu’ya gelmesini sağlaması sonrası, Belediye’nin de çok isabetli bir kararla, inşa halindeki bir 

binasını Yüksek Okul’a vermesiyle Safranbolu, bir Meslek Yüksek Okulu’na sahip olmuştur.   

 Yine bu satırların yazarının bir başka değerli anısı da şudur: Karabük’e bir Üniversite açılması isteminin 

görüşülmesi amacıyla, 2001 yılında zamanın Karabük Valisi, Safranbolu Kaymakamı, Karabük ve Safranbolu 

Belediye Başkanları ile kimi Safranbolulu ve Karabüklü kişilerin katılımıyla Sayın Dr. Fethi TOKER’in ÖSYM’de 

düzenlediği, YÖK Başkan ve Üyelerinin bulunduğu bir akşam yemeğinde, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal 

GÜRÜZ’ün, bir yeri geldiğinde, Sayın TOKER’den, “Fethi Ağabey’in Türk eğitimine katkısı büyüktür; çalıştığı bu 

kuruma (ÖSYM) ahlaki değerleri yerleştirmiştir. Kuruma güven ve dürüstlüğü kazandırmıştır” diye söz etmesi, 

orada bulunan Safranboluları gurur ve övünç duygularına garketmiş; Sayın Fethi TOKER, Safranbolu’nun, eski 

deyimle, “medar-ı iftiharı” olarak kabullenilmiştir. 

YÖK Başkanı Sayın GÜRÜZ’ün bu değerlendirmesi sözde kalmamış; Fethi TOKER’in Türk yüksek 
öğrenimi alanındaki çok değerli hizmetleri göz önünde bulundurularak, 2002 yılında Safranbolu’da açılan Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ne, YÖK’ün önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı’yla,  Fethi Toker adı verilmiştir. 
Sayın YÖK Başkanının, Sayın Fethi TOKER’e ilişkin görüşlerindeki haklılık ve isabet;  çok uzun yıllar Türkiye’de 
en güvenilir kurum olarak gösterilen ve dünyada da takdir toplayan ÖSYM’nin, Dr. Fethi TOKER’den sonra, ne 
yazık ki, kamuoyunu sürekli meşgul eden,  türlü türlü  usulsüzlüklere ve kayırmalara sahne olmasıyla da 
kanıtlanmıştır.  

Kurallara bağlılık, görev aşkı, ödün verilmeksizin hizmet, güvenilirlik ve dürüstlük abidesi olarak gösterilen 
merhum Dr. Fethi TOKER, bu nitelikleriyle Safranboluluların anılarında ve belleklerinde hep yaşatılacaktır. Örnek 
bir Safranbolulu; alçak gönüllü, sakin davranışlı, müstesna bir kişilik olarak bilinecek ve tanıtılacaktır.  

Başta kızı ve kardeşleri olmak üzere Sayın TOKER Ailesi’ne taziyelerimi sunuyorum; acılarını 
paylaşıyorum. Benim kuşağımın gönlünde taht kuran sevgili Fethi Ağabey’imize rahmet ve mağfiret diliyorum. 
Ruhu şad; mekanı cennet olsun. 

 
(*) 21.01.2021 tarihli Safranbolu Ekspres Gazetesi’nde yayımlanmıştır: 

 


