KARAMAN İZLENİMLERİM
400 ' e yaklaşan eğitim seminerlerim dolayısıyla Adana, Trabzon İstanbul, Ankara
ve İzmir'e kadar İç Anadolu dahil gitmediğim, gezmediğim il kalmadı. Hala da
dolaşmaya devam ediyorum. Gezdiğim iller arasında eğitim adına göze çarpan
güzellikleri yazdığım gibi eğitimde yapılan yanlışlıkları da yazıyorum. Bu tür
yazılarımın ayrıntısı www.kadirkeskin.net sitemde mevcuttur.
Ülkemizde eğitimin alt yapısında bugüne kadar görülmemiş bunca yatırımlara
rağmen Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben "Eğitimde Neden Belimizi
Doğrultamıyoruz?" üç bölümlük yazım da sitemde mevcuttur. Bu yazımın Sayın
Cumhurbaşkanımızın danışmanları tarafından dikkate alınması, emekli bir eğitimci
olarak bildiklerimi ve gördüklerimi yazmaya beni cesaretlendirdi. Çünkü eğitim,
geleceğimiz için olmazsa olmazımızdır. Eğitimde yapılan yanlışları telafi etmek
uzun yıllar alır. Kaldı ki güçlü olmamız da eğitime bağlıdır. Çünkü bilgi
üretmiyorsan, dünyanın öbür tarafında üretilen bilgiden habersizsen zayıfsın,
kayıptasın. Bilgili isen dünyada güçlüsün, itibarlısın.
Son turnem Konya Necmettin Erbakan üniversitesinin davetlisi olarak Konya
Merkez Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Seydişehir Ahmet Ercan Mühendislik
Fakültesi ile Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileriyle beraberliğimden sonra, bir
seneden beri söz verip de gidemediğim Karaman'a geçtim. Karaman'da seminer
verdiğim okullardan, öğrencilerinden ve idarecilerden geçen yazımda söz etmiştim.
Tekrarlayarak vaktinizi almak istemem. Karaman'da ki okulların nizam ve intizamı,
öğrenci profili, idarecilerin bilgi ve birikimi dikkatimi çekti. Zaten daha önceden de
Karaman İlinin başarısını basından takip ediyordum. Nedenini merak ettiğimde,
Karaman Milli Eğitiminin başında saçlarını eğitim için ağartan meslektaşım Sayın
Mevlüt Kuntoğlu ile karşılaştım.
Biyografisine baktım, benim gibi bir köy çocuğu. Yüksek tahsilini yaptıktan sonra
Siirt Eruh YİBO, Eruh Lisesi Müdürü, İlköğretim ve ortaokul müdürlükleri, il
müdür yardımcılıkları, Sakarya ve Mardin İl milli Eğitim müdürlüğünden sonra
Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmış. Merdiven basamaklarını
başkalarının koltuk yardımlarıyla değil, kendi bilgi ve birimiyle çıkmış. Şahsım da
uzun yıllar okul müdürlüğü yapan biri olarak ne çekmişsem basamakları tırmanarak
değil, okul müdürlüğü dahi yapmadan başkalarının yardımıyla koltuğa oturan
amirlerimden çektim. Çünkü bir okulun nasıl yönetildiğini bilmiyorlardı. Bilmeyen
insana ne anlatabilirsiniz ki?
Karaman okul müdürlerinin Milli Eğitim Müdürü hakkında anlattıkları da
merakımı celbederek kitaplarımı takdim etmek üzere makamına gittiğimde Müdür
bey, şahsımı büyük bir nezaketle karşıladı. Kitaplarıma çok büyük bir değer verdi.
Bu arada yarım saat kadar kaldığım makamında, odasına giren maiyetini ve
vatandaşı aynı nezaketle karşılaması, işi olmayan insanı dahi güler yüzüyle
uğurlaması, bana çok değer verdiğim rahmetli Ali Tosun hocamı hatırlattı. Hocam
derdi ki: " İyi bir idareci, huzuruna gelen kişiyi, işi olmasa da makamından
memnun olarak uğurluyorsa, o insan iyi bir idarecidir." Hocamın nasihatini Mevlüt
Kuntoğlu'da görmek beni mutlu etti.

Nitekim benim Karaman'a gitmeme vesile olan Öğretmenevi Müdürü Sayın
Mehmet Baştuğ beye " Neden okul müdürlüğünü bıraktın, bizim meslekte okul
müdürlüğü daha önemlidir" dediğimde Mehmet Baştuğ kardeşimin verdiği cevap,
oldukça dikkatimi çekti. " Ben Milli Eğitim Müdürümü severim, müdürüm de beni
sever. Müdürüm bana ”Mehmet bey sana öğretmen evinde ihtiyacım var' dediğinde
hiç tereddüt etmeden bu görevi kabul ettim" cevabını çok dikkate değer buldum.
Diğer okul müdürlerinden aldığım bilgilere göre de; Mevlüt Kuntoğlu bu işin
mutfağında yetişmiş bir eğitimci. İşini bilen ve işini en iyi yapan, personeline
sonuna kadar destek veren bir idareci. Maiyetindeki idareciler şunu çok iyi
biliyorlar: İşlerinde zimmet, haksız kazanç, suiistimal, iffet söz konusu değilse
sonuna kadar personelinin yanında olur. Bu güven okul müdürlerine büyük bir
destek, heyecan, güç kuvvet ve çalışma azmi vermektedir. Personelinin her konuda
önünü açan bir idareci ki bu yüzden Karaman, hem liseye, hem de üniversiteye
öğrenci yerleştirmede Türkiye'nin ilk sıralarında başarılı illerinden biridir. Bu
destek sadece okul müdürlerine değil, eğitimin çekirdeği olan öğretmenlere,
öğrencilere ve velilere de büyük destek verir ve onlarla da yakın diyalog içindedir.
Müdürümüz, mesaisinin büyük bir kısmını makamı dışında geçiren bir idarecidir.
Ne zaman, nerde, hangi köyün, hangi okulunda olacağı belli olmaz. Okulların
yanında velileri de ihmal etmez. Başarılı öğrencilerin velilerini ziyaret edip takdir
ettiği gibi, okullarda başarısız ve problem olan öğrencilerin de velilerini ihmal
etmez. Kısaca eğitime gönül vermiş, eğitimin dertlerini kendine dert edinmiş,
babacan tavırları ile personeline değer veren bir idareci." Okul müdürlerinin kanaati
bu. Ben de aynı kanaate sahip bir eğitimci olarak meslektaşıma uzun yıllar eğitim
hizmetlerine sağlıkla huzurla devam etmesini Rabb'imden niyaz ediyorum.
Bu arada geçen yazımda değinemediğim Karaman'ın gözleri kamaştıran Özel
Başarı Kolejinden de söz edeyim. Hem orta, hem de lise kısmında seminer
verdiğim bu okulda yıllar önce Salihli'den öğrencim olan rahmetli öğrencimiz
Yaşar Yeğinin genç, yakışıklı oğlunu bu kolejin müdürü olarak görmek beni ayrıca
mutlu etti. Karaman'a girerken göz kamaştıran Özel Başarı Koleji 25.000 metre
kare üzerine kurulu, kapalı spor salonu, halı sahası, tenis kortu, her türlü spor
tesisleri bulunan bir okul. Teknik ve teknolojinin bütün imkânlarını öğrencilerine
sunan bu kolej, yerel ve ulusal alanda robotik kutlama fuarlarına katılarak girdikleri
her türlü yarışmalarda dereceleri göğüsleyen bir okul. Üst düzeyde öğretimin
yapıldığı bu okulda değerler eğitimine de büyük önem verilmektedir. Türkiye
geneli "Kudüs" konulu kısa film yarışmasında Türkiye birinciliği, " İyilik Okulu"
konulu yarışmada ilk beş, sosyal ve sportif yarışmalarda sayılamayacak kadar
birinciliği olan Başarı Koleji, öğrencilerine proje üretmeyi, düşüncelerini serbestçe
aktarabilmeyi, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeyi ve kabiliyetlerini
geliştirebilme imkanı sağlamaktadır. 2016-17 öğretim yılında 17 Türkiye derecesi
çıkaran bu okul, fiziki haşmetinin yanında başarılarıyla da göz kamaştırmaktadır.
TEOG başarısı ise zaten rakipsiz.
Böyle bir eğitim yuvasını kurup, bu eğitim kurumunun başına genç enerjik
kadroları getiren okulun kurucu temsilcisi Sayın Mehmet Çoşar beyi tebrik
ediyorum. Öğrencim rahmetli Yaşar Yeğinin oğlu Doğan Yeğin’i, genç yaşta bu

okulun sorumluluğunu üstlenerek başarı ile yönettiğini görmek, beni ayrıca mutlu
etti.
Karaman Özel Başarı Kolejinin, başındaki genç müdürü Doğan Yeğin kardeşimin
yakaladığı başarılarının artarak devam etmesi temennisiyle...www.kadirkeskin.net

