
           Paris, 10 ocak 2008

Konu :  12  Ocak  2008  tarihli  Galatasaray  Topluluğu  İşbirliği  Kurulu  olağanüstü 
toplantısı  gündemi  “Galatasaray  Eğitim  Vakfı’nın  gelecekteki  faaliyetleri  hakkında 
görüşme ve Galatasaray eğitim kurumlarımızdaki son gelişmelerin değerlendirilmesi”

Değerli Galatasaraylılar,

Hepimizin  bildiği  gibi,Galatasaray  Eğitim  ve  Öğretim  Kurumu,1992  yılında  Galatasaray 
Üniversitesi’ne  dönüştürülmüştür.  Galatasaray  İlköğretim  Okulu  ve  Galatasaray  Lisesi 
öğretim birimlerinde, eğitim-öğretim hizmetinin yürütülmesinden, denetim ve gözetiminden, 
rektörlükle  işbirliği  halinde  Milli  Eğitim  Bakanlığı  sorumlu  kılınmıştır.  Galatasaray 
İlköğretim ve Lise birimlerinin öğretmen ve yöneticileri, Galatasaray Üniversitesi rektörünün 
inhası üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nca atanır. Galatasaray Lisesine ayrılmış bulunan taşınır 
taşınmaz mallar, Galatasaray Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır.

Yasalaşan  bu  düzenleme  ile,  Galatasaray  Lisesi’ne,  Milli  Eğitim  Bakanlığı’nın 
boyunduruğundan  kurtarılıp,  Galatasaray  Üniversitesi  şemsiyesi  altında  bir  nevi  özerklik 
sağlanmıştır.  Burada  amaç,  Lise’yi,  Üniversite  boyunduruğu  altına  sokmak  değil,  iki 
akademik birim olarak yaşamalarını  ve gelişmelerini  sağlamaktı.  Galatasaray Üniversitesi, 
Galatasaray Lisesi’nin koruyucusu olmalıdır ve Lise’nin göreceli özerkliğini korumalıdır.

Bu durum, son döneme kadar yazılı olmayan kuralların uygulanması ile sürdürüldü. Oysa son 
dönemde, Galatasaray Üniversitesi,  Lise’yi bir alt birim olarak gördü ve bir alt-üst ilişkisi 
yerleştirmek istendi. Böylece kabul edilemez bir tablo yaratıldı.

Bu son durumun örneği, Lise müdürümüz Gün Kut’a görev bıraktırılması, yerine vekaleten 
müdür  atanması,  aradan  aylar  geçtikten  sonra,  o  dönemin  rektörünün  kendi  görev  süresi 
biterken  acele  ile  yeni  müdürü  asaleten  göreve  ataması  ile  sonuçlandı.Bu  yöntem  veya 
yöntemsizlik,  hem başarılı  bir  önceki  müdürümüze  bir  nevi  saygısızlık  doğurdu,  hem de 
bugünkü müdürümüzü daha göreve asaleten başlamadan yıprattı.

Lise  eğitiminin  hala  çok  önemli  olduğu,özellikle  bugünkü  iktidarın,eğitime,öğretime  ve 
bilime yaklaşımını görünce, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” insanlar yetiştirmenin hiç de 
kolay olmadığı görülüyor. Yasalarla, göreceli özerkliği sağlanmış bir Galatasaray Lisesi’ne,
ülkede yaratılmaya çalışılan kültürsüzlük ortamında, önemli bir görev düşeceğine inanıyoruz. 
Bugün İstanbul’un belli başlı tanınmış Anadolu liselerinin müdürlerinin imam hatip kökenli 
olduğu dikkate alınırsa, aydın bir lise eğitiminin önemi anlaşılır.

Galatasaray  Lisesi’nde  müdürlük  çok  önemli  bir  görevdir.  Kuruluşundan  bu  güne  kadar 
müdürlük mertebesinin hep özel bir konumu olmuş ve Galatasaray’ın gerektiğinde direnme 
noktasının en önemli unsuru olmuştur. Dolayısı ile, Galatasaray Lisesi müdürlük makamının 
seçilme, atanma, görevden alınma yöntem ve süreçlerinin yeniden ele alınması gerekmektedir.
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Mevcut statüyü ileriye götürecek bir şekilde, bu süreçlerin siyasi, keyfi ve kişisel uygulama 
ve  tasarruflardan  nasıl  korunacağının,  tartışılıp  bir  çerçeveye oturtulması,  önümüzdeki  bir 
zorunluluktur. Özellikle Galatasaray Üniversitesi’nde, Galatasaray Lise’li olmayan rektörlerin 
göreve gelebileceği düşünülerek, bu kurallar yazılı hale getirilmelidir. Kurumsallaşma, ancak 
bu şekilde sağlanabilir.

Galatasaray Lisesi müdürlüğüne, Galatasaraylı  olan,  Milli  Eğitim Bakanlığı’ndan bağımsız 
(yükselmesi  ve  geleceği  bakımından)  bir  akademisyenin  seçilmesi,  hatta  Galatasaray 
Üniversitesi  dışından  birinin  getirilmesi  düşünülebilinir.  Galatasaray  Lisesi  müdürünün, 
Galatasaray Üniversitesi’ne karşı bağımsız olabilmesi de önemlidir. Galatasaray Üniversitesi, 
Galatasaray Lisesi  müdürünün, yükselme ve yeni görevlere gelmede önünü tıkamamalıdır. 
Lise müdürünün sırtının baskılara dayanıklı olmasını sağlamak gerekir.

Statüko şimdiki gibi kalırsa, Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi’nin bir alt kuruluşu 
gibi kalmaya mahkumdur. Galatasaraylılar Derneği’nin ve Galatasaray Eğitim Vakfı’nın
söz  sahibi  olacağı  ve  onların  idaresinde,  Galatasaray  camiasından  destek  alarak  yeni  bir 
oluşuma gitmek kaçınılmazdır.

Galatasaray Lisesinin geleceği, tek bir kişinin, “liseli” de olsa, kişisel seçeneklerine bağlı
kalamaz.  Galatasaray’ın  ortak  aklı  harekete  geçirilerek,  Lisemiz’in  geleceği 
yapılandırılmalıdır.  Galatasaray  liselilerin  ortak  aklını  ise  ancak  ve  ancak  Galatasaraylılar 
Derneği temsil edebilir.

Bu nedenle önümüzde iki seçenek bulunuyor.

1- Bugünkü statükoda kalıp,  Galatasaray Üniversitesi  kalkanı altında devam etmek, ancak 
kurumlar  arası  bir  iç  tüzük  hazırlayıp,  Galatasaray  Eğitim  Vakfı’nın  ve  Galatasaraylılar 
Derneği’nin, Galatasaray Lisesini koruma ve kollama yetkilerini arttırmak.

Bu  yeni  oluşum  için  Fransız  hükümeti  veya  Milli  Eğitim  Bakanlığı  ile  tekrar  masaya 
oturmamız gerekmiyor.  Bu iç tüzük hemen hayata geçirilebilinir.  Galatasaraylılar  Derneği, 
Galatasaray Eğitim Vakfı ve Galatasaray Üniversitesi’nin rektör ve birkaç dekanının içinde 
bulunduğu bir kurul oluşturulur. Bu kurul, müdür tayini konusunda fikir beraberliğine varıp, 
rektör  aracılığı  ile  Milli  Eğitim Bakanlığı’na inhada bulunurlar.  Türkiye’nin en iyi  hukuk 
fakültelerinden biri bizde olduğuna göre, bu iç tüzüğün yazıya dökülmesi hukuksal açıdan bir 
engel teşkil etmeyecektir düşüncesindeyiz.

2- Tamamen üniversite statüsünden ayrılıp,  Galatasaray Eğitim Vakfı’nın sahip olduğu bir 
vakıf lisesi olabiliriz. Öğrenim kesintisiz 12 yıla çıkartılır. Özel bir statümüz olacağından, 1. 
sınıfa, 6. veya 9. sınıfa sınavla öğrenci alabiliriz.

Fransa Hükümeti ile imzalanan antlaşmanın bize verdiği özel hakları kullanarak hukuksal bir 
temel oluşturulmalı ve Galatasaray Lisesi’ni kollama, koruma, geliştirme hak ve görevi bu 
özel statü ile Galatasaraylılar Derneği’ne kazandırılmalıdır.

Galatasaraylılar Derneği de Galatasaray Eğitim Vakfı yönetim kurulunda mutlak söz sahibi 
olabilmelidir.

Elbette Galatasaray Eğitim Vakfı’nın geleceği de burada büyük önem kazanıyor. Galatasaray 
Eğitim Vakfı’nı kuran, bugünlere getiren ve maddi-manevi her türlü desteğini esirgemeyen 
sayın İnan Kıraç’a elbette şükran borçluyuz. Ancak, Galatasaray Eğitim Vakfı, İnan Kıraç’sız 
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da ayakta kalabilmelidir. Bu da,Galatasaray Eğitim Vakfı’nın mali kaynaklarının geliştirilmesi 
ile olabilir.

Galatasaray  Eğitim Vakfı’nın  mali  kaynaklarının  önemli  bir  bölümü olması  umut  edilmiş 
olan, Galatasaray Spor Kulübü’nden alınan marka telif hakkı bugün çok düşük düzeydedir.
Anlaşma  gereği,  marchandising  satışlarından  kazanılan  karın,  Galatasaray  Spor  Kulübü 
temettüsü payına düşen miktardan %6,5 Galatasaray Eğitim Vakfı’na veriliyor ve dağıtımı 
Vakıf  yapıyor.  Dağıtım,  %5 Galatasaray Eğitim Vakfı,  %1 Galatasaraylılar  Derneği,  %0,5 
Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu şeklinde yapılıyor.

2006 yılında Galatasaray Eğitim Vakfı’na 36.600 YTL verilmiştir. (2006 yılı Galatasaray Spor 
Kulübü mali raporu sayfa 106)

Camiamizda  “logo  devri”  olarak  bilinen  ancak  asli  marka  telif  hakkı  olan,  aylarca 
gündemimizi meşgul eden, sayfalarca raporlar yazılan ve bize, Galatasaray Lisesi’ne “milyon 
dolarlar”  mali  kaynak  yaratacağı  savı  ile  kabul  ettirilen  bu  sözleşme,  sonuç  olarak, 
Galatasaray Lisesi’ne pratikte, ciddi bir mali kaynak yaratmaktan çok uzak olduğu görülüyor.

Eğer biz Lisemiz’in tek başına Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ve Galatasaray Üniversitesi’nden 
bağımsız  “özerk”  ayakta  kalabilmesini  istiyorsak,  bu  sözleşmeyi  gözden  geçirmemiz 
gerekiyor.

Örneğin  tüm Galatasaray  Spor  Kulübü şirketlerinin  toplam gelirlerinden  %1 gibi  bir  pay 
düşünülerek, “milyon dolarlar” olmasa da en azından “yüz bin dolarlar” konuşulabilir ve daha 
gerçekçi olur. Sonuç olarak Galatasaray Spor Kulübü her etkinliğinde oldugu gibi varlığıyla 
bile “Galatasaray” markasını kullanıyor.

Değerli Galatasaraylılar,

Galatasaray camiasının birlikte hareket etmesinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun 
için de camiaya ulaşmak gerekiyor. Yaşlı kuşaklar için daha önce oldugu gibi aylik bir gazete, 
daha  gençler  için  ise  sanal  ortamlar  öngörülebilineceği  gibi,  Galatasaray  Televizyonu’nun 
kullanılması bile düşünülebilinir.

Bu  olanaklarla  ileriye  dönük  planlar  oluşturulabilinir,  yapılan  planlar  bütün  camiaya 
ulaşabilir, fikir birlikteligi saglanabilinir ve bu sayede Galatasaray Eğitim Vakfı’na yapılan 
bagışlarda da bir artma olabilir.

Galatasaray Televizyonu’nun kullanılması, yalnız liselilere degil bütün Türkiye’ye kendimizi 
tanıtmak açısından yararlı olacaktır.

Örneğin her yıl yapılan Galatasaray Forumu bu televizyondan naklen yayınlanabilinir, her ay 
bir  bilim adamımızın yapacagı  bir  konuşma televizyondan verilebilinir,  Galatasaray Lisesi 
kültür kollarının konser ve gösterileri de Galatasaray Televizyonu’nda yer alabilir.

Peki, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi arasında nasıl bir sinerji olmalıdır?

Galatasaray Lisesi’ne çok başvuru olduğu ve en yüksek puanlıların girdiği söyleniyor. Bunda 
bedava iyi eğitimin rolü olduğu kadar, Galatasaray Lisesi’ne giren bir öğrencinin, eğer biraz 
kendini  sıkarsa,  Türkiye’de  seçme  sınavları  sarmalından  kendini  kurtarıp  üniversite 
mezuniyetine kadar gidebilmesinin de rolü olduğunu yadsıyamayız. Galatasaray Üniversitesi 
ise, özel kontenjanıyla Galatasaray Lisesi ve fransiz liselerinden aldığı Türkiye kültür seviyesi 
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üzerinde gençlerle, bu gençlerin genel kültürlerinden ve bilgilerinden faydalanıyor, seviyesini 
arttırıyor.

Unutulmamalıdır  ki,  Galatasaray  eğitim  kurumlarının  başarısı  birbirini  etkiler  ve  sinerji 
yaratir.  Kurumlarimiz  birbirlerinin  rakibi  değil  takım arkadaşlarıdırlar.  Galatasaray  eğitim 
kurumları, eğitim ve bilimde yüksek noktalara çikabilmeli, saygınlıklarını arttırabilmelidirler. 
Ancak bu hedef amaçlanırken Galatasaray Lisesi bir alt kurum haline getirilmemelidir.

Öte  yandan,  15  yıllık  geçmisi  olan  Galatasaray  Üniversitesi,  artık  ergenlik  döneminden 
yetişkinlik dönemine geçmektedir ve bir karar aşamasındadır.

Galatasaray Üniversitesi senatosu  :
-  ya,  kuruluşundaki hedeflere uygun olarak, fakülte ve öğrenci sayısı açisindan küçük bir 
üniversite olmaya devam etme kararı verecek (Fransa’da l' École supérieure des technologies 
industrielles avancées veya l’École nationale d’administration et de magistrature örnekleri göz 
önüne alınarak yola çıkıldığı gibi) ;
-   ya  da büyüyecek,  gerçek bir  üniversite  olacak.  Ancak Fransız  ve  Türk hükümetlerinin 
ayıracakları  bütçelerle  bu  hedef  gerçekleşebilir  mi  sorusuna  da  Galatasaray  Üniversitesi 
senatosu kendi üniversite kaynaklarına güvenerek yanıt verebilmelidir.

Büyümeye  karar  verilmesi  olasılığı  düşünülerek,  Galatasaray  Lisesi’nin  Beyoğlu’ndaki 
binasının Galatasaray Lisesi  olarak kalması  garantisi  ve Ortaköy binasının da Galatasaray 
Lisesi’ne  geri  dönmesi  mutlaka  bugünden  öngörülmelidir.  Bu  iki  binanin  da  Galatasaray 
Üniversitesi’nin devletle pazarlığını yapmak zorunda kalabilecegi bir kampus tahsisi sırasında 
“monnaie d'échange” olarak kullanılmasının önünün bugünden tıkanmasi şarttır.

Son olarak  bir noktayı daha belirtmek istiyoruz. Galatasaray kurumlarında etkin görevlerin 
yenilenmesi  maalesef  pek  olmamaktadır.  Gerek  sosyal  faaliyetlerde,  gerekse  iş  hayatında 
başarılı  olan  gençlerimizin  kurumlarımızda  da  daha  etkin  görevlere  gelmelerine  olanak 
sağlanmalıdır.

***

Değerli Galatasaraylılar,

Galatasaray Topluluğu İşbirliği  Kurulu’nu oluşturan kurumlarınmızın kurulmasında bir tek 
ortak nokta vardır : O da Galatasaray Lisesi’dir.

Ortak akılla, Galatasaraylılar’ın çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur.

Saygılarımızla.

Amicale de Galatasaray Yönetim Kurulu adına,
Kerim Emre, Başkan
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