
 

                Paris, 4 Şubat 2009

Sayın Türker Arslan,
Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu 
Genel Sekreteri,

Galatasaray  Lisesi müdürünün  ve  Galatasaray  Üniversitesi  rektörünün  Galatasaray 
protokolündeki  yerlerinin  değiştirilmemesi  31  mayıs  2008  tarihli  Galatasaray  Topluluğu 
İşbirliği  Kurulu  toplantısında  kararlaştırılmıştı.  Bu konunun kısa sürede yeniden  gündeme 
alınması bizi son derece rahatsız etti. 

Bu konu Galatasaray Liseliler camiasının bir sorunu olmuştur. 

Bana  ulaştırılan  ve  ekte  bulacağınız,  58  dönemden  1700’ü  aşkın,  Galatasaray  Liseli 
tarafından imzalanmış dilekçe de bunun bir kanıtıdır. 

Bu  dilekçe  sevinilecek  bir  olaydır,  Galatasaray  Liseliler  mezun  oldukları  kuruma  değer 
veriyorlar,  sorunlarıyla  ilgileniyorlar,  benden  sonra  tufan  demiyorlar.  68  yıl  önce  mezun 
olmuş olan da, geçen yıl diplomasını alan da liselerinde ne olup bittiğiyle ilgileniyorlar. 

Protokol konusu esas konunun bir yansımasıdır. Esas sorun Galatasaray eğitim kurumlarının 
arasındaki  ilişkileri  belirleyen  yönetmeliğin  günün ihtiyaçlarına  artık  cevap vermemesidir. 
1980’li  yıllardan  sonra  artan  eğitim  sistemi  üzerindeki  siyasi  baskıdan  kurtulmak  için 
Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi şemsiyesi altında bir nevi korumaya alınıyordu.
 
Bu durum, son döneme kadar yazılı olmayan kuralların uygulanması ile sürdürüldü ve Lisenin 
bugünlere  yara  almadan  ulaşmasını  sagladi.  Oysa  son  üç  yıllık  dönemde,  Galatasaray 
Üniversitesi, Lise’yi bir alt birim olarak görmeye başladı ve bir alt-üst ilişkisi yerleştirmek 
istedi. Böylece kabul edilemez bir tablo yaratıldı. 

Galatasaray Üniversitesi  yönetimi  Galatasary  Lisesi  tarihi  kişiliği  üstüne  çıkmakta, 
Galatasaray Lisesi adını verdiği, mirasına ortak ettiği üniversitenin bir alt kurumu durumuna 
düşmektedir. Bu bilinçli olarak yapılmasa bile uygulamada böyle olmaktadır. 

Eğitim  kurumlarımızın  daha  da  zedelenmemesi  için  Galatasaray  eğitim  kurumlarının  ne 
şekilde yollarına devam edecekleri üzerine tartışmak ve bir karara varmak ve ondan sonra da 
adım adım hedefe ilerlemek zorundayız. 



Önümüzde iki seçenek var :

1-       Galatasaray eğitim kurumları bir arada yollarına devam edecekler. Bu durumda yeniden 
yapılanma gerekiyor. Eğitim kurumları arasındaki ilişkiler yeniden tanımlanmalı  (GSÜ ve 
GSL+GSİO)  ve  senato  veya  mütevelli  heyeti  gibi  (dar  kadrolu)  bir  üst  kuruluş  eğitim 
kurumlarının hedeflerini belirlemelidir. 

Bu düzende Galatasaray Lisesi Galatasaray Üniversitesi’nin bir alt birimi değil,  Galatasaray 
eğitim kurumlarının iki ana unsurundan biri  konumunda olmalıdır. 

Yeniden  yapılanma  olurken  Galatasary İlköğretim  Okulu’na  ara  sınıftan  sınavla  öğrenci 
alınarak ve ilköğretim okulundaki öğrenci sayısı artırılarak Galatasaray okullarında okuma 
süresi uzatılacak. 

Unutulmamalıdır  ki,  Galatasaray  eğitim  kurumlarının  başarısı  birbirini  etkiler  ve  sinerji 
yaratır. Kurumlarımız birbirlerinin rakibi değil tamamlayıcı unsurlarıdırlar. 

2- Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Lisesi +  Galatasaray İlköğretim Okulu’nun  iki 
kuruma ayrılması ve  bu durumda Galatasaray Lisesinin bir vakıf lisesi haline dönüşmesi 
düşünülebilir. 

Alınan  kararın  Galatasaraylılarla  paylaşılması  ve  benimsenmesinin  sağlanmasına 
profesyonelce yaklaşılmalı ve Galatasaray kurumları ile iletişime gereken önem verilmelidir. 

Umudum  Galatasaraylıların  gelecek  üzerine  tartışmaları  ve  ortak  akılla  en  doğru  yolu 
bulabilmeleridir.

Sevgi ve saygılarımla, 

Amicale de Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı 
Kerim Emre 


