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Prof. Dr. Ayten Coşkunoğlu Bear, 1931 yılında Uşak’da dünyaya geldi. 1949 yılında o zamanlar adı 

Yenişehir Lisesi olan TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. 1955 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden lisans diploması aldı. 1955-1959 yılları arasında 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’nde Asistan olarak görev yaptı. 1959 

yılında Amerika, Bryn Mawr College’dan İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Diplomasını, 1968 yılında 

da İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nden İngiliz Dili ve Edebiyatı doktorasını aldı. 

Ayten Coşkunoğlu Bear, 1961 yılında ODTÜ’de o zamana kadar mevcut olmayan Hazırlık Okulu’nu 

başlatmak, ders program ve materyallerini hazırlamak ve öğrencilere İngilizce öğretmek üzere Beşeri 

Bilimler Bölümü’nde görevlendirilen az sayıdaki öğretim elemanından biriydi. Daha o zaman ODTÜ 

kampüsünün inşaatı bile tamamlanmamışken, bu birim Meclis'te kendilerine ayrılan bir dairede 

çalışmaktaydı. 1963 yılında “Freshman” İngilizce öğretim görevlisine ihtiyaç duyulunca, burada birinci 

sınıf öğrencilerine İngilizce, daha üst sınıf öğrencilerine de edebiyat dersi vermeye başladı. 1968 yılında 

doktorasını aldıktan sonra da, Beşeri Bilimler Bölümü’nde o zamana kadar açılmış olan felsefe, tarih ve 

mantık derslerinin yanısıra tüm üniversite öğrencilerine sunulabilecek edebiyat seçmeli dersleri 

açmakla görevlendirildi. Böyle bir girişim, ODTÜ öğrencilerine kendi uzmanlık konuları dışında da 

düşünme alanları açmak, 20.yy insanı, toplumla ilişkisi ve sorunları üzerine tartışmak ve aynı zamanda 

da öğrencilerin genel kültürlerini ve İngilizce’yi kullanım becerilerini geliştirmek gibi çok önemli katkılar 

sağlamıştır. Tüm bu gelişmelerle bugün Temel İngilizce ve Modern Diller Bölümlerinden oluşan Yabancı 

Diller Yüksek Okulu’nın temelleri yavaş yavaş atılmıştır. 

Prof. Dr. Ayten Coşkunoğlu Bear, 1982 yılında Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’ne Kurucu 

Bölüm Başkanı olarak atanmış ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanlığı görevini 1982-1989 yılları 

arasında başarıyla yürütmüştür. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nün çok nitelikli ve nitelikleriyle fark 

yaratan mezunlar ve araştırmacılar yetişmesine çok önemli katkılarda bulunmuştur. 1981 yılında 

Doçent, 1987 yılında da Profesör ünvanını alan Ayten Coşkunoğlu Bear, 1998 yılında Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü’nden emekli olmuştur.  Emekli olduğu 1998 yılından 2018 yılına kadar bölümün İngiliz 

Edebiyatı lisansüstü programında ders vermeye devam etmiş, sayılamayacak kadar çok öğrenci ve 

akademisyen yetiştirmiş ve onlara ilham kaynağı olmuştur. 

Prof. Dr. Ayten Coşkunoğlu Bear’ın ODTÜ’nün ilk yıllarından itibaren hem üniversitenin İngilizce 

eğitimine hem de Beşeri İlimler ve özellikle Edebiyat kanadının oluşumuna ve gelişimine katkıları çok 

büyüktür. Prof. Dr. Ayten Coşkunoğlu Bear’ın Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Kurucu Bölüm Başkanı 

olarak aldığı kararlar ve yaptığı katkılar, bugün başarıyla hem lisans hem de lisansüstü düzeyde eğitime 

devam eden Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde çok önemli ve belirleyici  role sahiptir. 

 


