
Degerli Galatasaraylilar,

Bilindigi gibi, halen Galatasaray Ilkögretim Okulu’nun yalnizca birinci sinifina her yil kur’a ile 

elli ögrenci alinmakta, bundan sonra okula ara siniflardan kayit imkani bulunmamaktadir.

Galatasaray Ilkögretim Okulu mezunlari, kurum içi bir sinava girmek sureti ile Liseye girme 

imkanina  sahiptir.  Ancak  kurum  içi  sinavin  degerlendirmeye  alinabilmesi  için  ögrencinin 

LGS’de en azindan ilk on bine girmesi gerekmektedir. 

Liseye, Ilk ögretim okulu mezunlarinin yani sira, her yil  genel sinav ile yüz ögrenci kabul 

edilmektedir.  Buna  göre,  halihazirda  liseden  mezun  olan  ögrencilerin  2/3si  Galatasaray 

degerleri  ile ilk  defa ancak 15 ya$inda tani$abilmektedir.  Diger 1/3 lük kisim ise kur’a ile 

alinan  ögrencilerdir.  Dolayisiyla,  mevcut  ögrenci  kabul  sistemi,  gerek  liyakat  gerekse 

Galatasaray  degerlerinin  benimsetilmesinde  ya$anabilecek  olumsuzluklar  yönünden 

tarti$malara neden olmaktadir.

Bu hususlari  dikkate alan Galatasaraylilar  Dernegi  Yönetimi,  Sn.  Reha Bilge döneminde, 

komisyonumuzu  görevlendirerek,  Galatasaraylilar  Ilkögretim  Okulu’na  hem  ilkokul  birinci 

siniftan kur’a  ile  hem de ara siniftan sinavla ögrenci  kaydini  öngören karma bir  sistemin 

hukuken mümkün olup olmadiginin tespiti için bir rapor hazirlanmasini istemi$tir.

Komisyonumuz raporunu, Sn. Candan Erçetin göreve ba$ladiktan sonra tamamlayabilmi$ ve 

derhal kendisine sunmu$tur. 

Söz  konusu  raporda,  sonuç  itibari  ile,  “Galatasaray  Lisesi  ve  Ilkögretim  Okulu 

Yönetmeligi”nin ilk ögretim Okulu’nun birinci sinifina kur’a ile 25 ögrenci, 4. sinifina sinavla 

100 ögrenci, Lisenin hazirlik sinifina ise genel sinavla 25 ögrenci alinmasina imkan verecek 

$ekilde degi$tirilmesinin hukuken mümkün oldugu, söz konusu degi$ikligi yapma yetkisinin 

Galatasaray Üniversitesi Rektörlügü’nde bulundugu ayrintili bir $ekilde ortaya konulmu$tur.

Saygilarimizla…

Galatasaraylilar Dernegi Egitim Komisyonu
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GALATASARAYLILAR DERNEGI
EGITIM KOMISYONU
- ÇALI$MA RAPORU -

Konu:

I$bu  rapor,  Galatasaraylilar  Dernegi’nin  görevlendirmesi  üzerine, 

Galatasaray  Ilkögretim Okulu’na  hem ilkokul  birinci  siniftan  kur’a  ile, 

hem de ara siniftan sinavla ögrenci kaydini öngören “karma” bir sistemin 

mümkün olup olmadiginin tespiti için hazirlanmi$tir.

 

Raporun gerekçesi:

I$bu raporla, mevcut düzende Galatasaray Ilkögretim Okulu’na ögrenci 

kabulünün  sadece  kur’a  ile  yapilmasinin  muhtemel  olumsuz  ve/veya 

liyakata aykiri sonuçlarinin bertaraf edilmesi amaçlanmaktadir.

I- GALATASARAY  ILKÖGRETIM  OKULU’NUN  HUKUKI 

STATÜSÜ VE KURUM’A ÖGRENCI KABUL YÖNTEMLERI

Bu  bölümde Galatasaray  Ilkögretim  Okulu’nun  hukukî  statüsü  ve  Kurum’a 

ögrenci  kabulüyle  ilgili  yöntemler  incelenecektir.  Bu  çerçevede,  Galatasaray 

Üniversitesi’nin kurulu$undan bu yana ya$anilan geli$melere kisaca göz atildiktan 

sonra,  önce  yürürlükteki  “Galatasaray  Lisesi  ve  Galatasaray  Ilkögretim  Okulu 

Yönetmeligi”ne  gore,  daha  sonra  da  Milli  Egitim  Mevzuati’na  göre  genel  olarak 

Ilkögretim kurumlarina ögrenci kabul yöntemleri ele alinacaktir.

A. TARIHÇE VE GENEL BILGILER
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1) Galatasaray  Ilkögretim  Okulu,  uluslararasi  bir  anla$mayla  kurulmu$  olmasi 

sebebi  ile,  Milli  Egitim Bakanligi’ndan özerk  kendine özgü bir  hukukî  statü  içinde 

bulunmaktadir.  Bilindigi  gibi,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti  ile  Fransa  Hükümeti 

arasinda imzalanan 14.04.1992 tarihli uluslararasi anla$ma ile, ilkokul, lise ve yüksek 

ögretim  birimlerini  kapsayan  Galatasaray  Egitim  Ögretim  Kurumu  (GEÖK) 

kurulmu$tur. Söz konusu anla$ma Bakanlar Kurulu’nun 04.05.1992 tarih ve 92/2991 

sayili karari ile onaylanarak usulüne uygun $ekilde yürürlüge girmi$tir. 

Anla$mada tespit edilen ana ilkeler $u $ekildedir:

 Galatasaray’da egitim ilkokuldan yüksek ögrenime kadar uzanmaktadir.(m.1)

 GEÖK Türk kamu hukuk tüzel  ki$iligini  haizdir,  idari  ve egitsel  alanlarda 

özerk bir  statü ile yönetilir.  (m.2)  Buna göre, örnegin Galatasaray Lisesi 

(GSL) Müdürü Galatasaray Üniversitesi  (GSÜ) Rektörü’nün önerisi  üzerine 

Bakanlik tarafindan atanabilmektedir. Keza, Ilkögretim Okulu Müdürü de Lise 

Müdürü’nün  önerisi  ve  Rektör’ün  uygun  görü$ü  üzerine  Bakanlikça 

atanabilmektedir. İlkokul ve Liseye ögrenci alim usulleri, yatililik, sinif geçme 

usulleri  vb.  konular  Milli  Egitim  Bakanligi  (MEB)  tarafindan  degil  GSÜ 

Rektörlügü tarafindan yayinlanan yönetmelikle düzenlenmektedir. 

 Kurum, ilkokul, lise ve yüksek ögretim birimlerini kapsar. (m.3)

 Kurumun anla$maya uygun olarak i$leyi$i e$it  temsilli  Türk – Fransiz 

Komitesi  tarafindan  saglanir.  (m.11)  Bu  çerçevede,  örnegin,  İlkokul  ve 

lisenin ögrenci  kontenjanlari  Türk -  Fransiz  ortak komitesi  tarafindan tespit 

edilmektedir.

Görüldügü gibi, uluslararasi anla$ma Galatasaray Ilkokulu’na ve Galatasaray 

Lisesi’ne çok geni$ bir idari ve egitsel özerklik tanimaktadir.

2) 6  Haziran  1994  tarihli  Resmi  Gazetede  yayinlanan  3993  sayili  Kanun  ile, 

GEÖK  Galatasaray  Üniversitesi’ne  dönü$türülmü$tür.  Söz  konusu  Kanunda, 

kurumun idari ve egitsel özerkligini zedeleyebilecek bir degi$iklik yapilmami$tir.

3) Galatasaray  Lisesi  ve  Galatasaray  Ilkögretim  Okulu’nun  egitim-ögretim 

çizgisinde  benimsenecek  ana  ilkeler,  kurumun  genel  i$leyi$i,  uygulanacak 
kontenjanlar, Ilkögretim okuluna ve liseye ögrenci alimi, sinif geçme usulleri vb. 
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konular  31.03.2003  tarih  ve  25065  sayili  Resmi  Gazete’de  yayinlanan 
Galatasaray  Lisesi  ve  Galatasaray  Ilkögretim  Okulu  Yönetmeligi’nde 

düzenlenmi$tir.

Yönetmeligin  3.  maddesinde,  yönetmeligin  1739  sayili  Milli  Egitim  Temel 

Kanunu’na, ikili anla$maya ve 01.06.1994 tarih ve 3993 sayili G.Ü. kurulu$ kanununa 

dayanilarak hazirlandigi belirtilmektedir. 

 

Yönetmeligin  ILKELER  ba$likli  ikinci  bölümünde  iki  ana  ilkeye  vurgu 

yapilmaktadir:

“ Bütünlük ” ve “ Di$a Açiklik ”

6.  maddede  düzenlenen  “bütünlük” ilkesi  uyarinca,  Üniversite  Ilkögretim 

okulu, hazirlik siniflari, lise ve yüksek ögrenim birimleri ile bir bütün te$kil etmektedir. 

Ögrenciler,  bir  üst  düzeyin  gerektirdigi  niteliklere  sahip  olmak  ve  geçi$  $artlarini 

yerine getirmek kaydiyla ögrenimlerini bu bütünlük içinde sürdürebilirler.

7.  maddede  düzenlenen  “di$a  açiklik” ilkesi  ise,  Lise’ye  giri$in  diger 

Ilkögretim okullarindan gelen ögrencilere de açik olmasini ifade etmektedir.

B. “  GALATASARAY  LISESI  VE  GALATASARAY  ILKÖGRETIM  OKULU 

YÖNETMELİGİ”NE  GÖRE  GALATASARAY  İLKÖGRETIM  OKULU  VE 
GALATASARAY LISESI’NE ÖGRENCI KABULÜ

Galatasaray  Ilkögretim  Okulu  ve  Galatasaray  Lisesi’ne  giri$  ko$ullari 

yönetmeligin 11 ila 14. maddeleri arasinda düzenlenmi$tir. Buna göre:

Ilkögretim Okulu’nun  ve  Lise’nin  ögrenci  kontenjanlari  Milli  Egitim 

Bakanligi’nca  degil,  ikili  anla$ma  uyarinca  “E$it  Temsilli  Türk  -  Fransiz 
Komitesi”nce belirlenmektedir. 

Söz  konusu  komitenin  tespit  ettigi  kontenjana  göre,  halen,  Galatasaray 

Ilkögretim  Okulu’nun  yalnizca  birinci  sinifina her  yil  kur’a  ile  elli  ögrenci 

alinmaktadir. 
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Lise’nin  hazirlik  sinifina  ise  her  yil  genel  sinavla  (Orta  Ögretim  Kurumlari 

Ögrenci Seçme ve Yerle$tirme Sinavi- OKS) yüz ögrenci alinmaktadir. 

Galatasaray Ilkögretim Okulu mezunlari “Genel Sinav”in yani sira “Galatasaray 

Lisesi Giri$ Sinavi”na da girmektedirler. Ögrencilerin GSL giri$ sinavi kagitlari ancak 

Genel Sinavda 10.000inci ögrencinin aldigi puanin üzerinde bir puan almalari halinde 

degerlendirmeye  alinmaktadir.  Sinavda  ba$arili  olan  ögrenciler  9.  sinifa 

kaydedilmektedir. 

Görüldügü  üzere,  halihazirdaki  düzenlemelere  göre,  Galatasaray  Ilkögretim 

Okulu’na sadece ilkokul birinci sinifta kur’a ile ögrenci alinmakta, buna kar$ilik okula 

ara siniflardan giri$/nakil imkani bulunmamaktadir.

C. MILLI EGITIM  MEVZUATI’NA  GÖRE  ILKÖGRETIM 
KURUMLARINA ÖGRENCI KABULÜ

1) 1739 sayili Milli Egitim Temel Kanunu’nda Ilkögretime ili$kin temel ilkeler, 7, 

22,23,24 ve 25. maddelerde düzenlenmi$tir.  Bu maddelerde,

      - Ilkögretim görmenin her Türk vatanda$i için bir hak ve zorunluluk oldugu,

- Ilkögretimin Devlet Okullarinda parasiz oldugu,

- Ilkögretim kurumlarinin 8 yillik okullardan olu$acagi ve bu okullarda egitimin 

kesintisiz bir $ekilde yapilacagi, temel ilkeler olarak belirtilmi$tir.

Milli  Egitim  Temel  Kanunu’nda,  Ilkögretim  okullarina  nakil  ko$ullarini 

düzenleyen, naklin sinavla, kur’a ile veya bir ba$ka yöntemle yapilmasina engel te$kil 

eden bir hüküm bulunmamaktadir. 

2) 222  sayili  Ilkögretim  ve  Egitim  Kanunu’nda  da,  Milli  Egitim  Temel 
Kanunu’nda oldugu gibi,
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 Ilkögretim kurumlarinin  sekiz  yillik  okullardan  olu$acagi  ve  bu  okullarda 

kesintisiz egitim yapilacagi (m.9)

 Her çocugun, mecburi ilk ögrenim çagina girdigi ögretim yili ba$inda ilkokula 

kayit ve kabul edilecegi  ( m.46 ) ilkeleri benimsenmi$tir.

Bu  Kanunda  da  Ilkögretim  okullarina  kayit  ve  nakillerin  hangi  usul 

çerçevesinde gerçekle$tirilecegine ili$kin bir düzenleme yapilmami$tir.

Görüldügü  gibi,  Milli  Egitim  mevzutamizin  temel  prensiplerinin  ortaya 

koyuldugu  bu  iki  temel  Kanunda  da  ögrenci  nakil  i$lemlerinin  nasil 

gerçekle$tirilecegine ili$kin sinirlayici ve emredici bir hüküm bulunmamaktadir.

3) 27.08.2003 tarih  ve  25212 sayili  Resmi  Gazetede yayimlanan  Milli  Egitim 
Bakanligi  Ilkögretim  Kurumlari  Yönetmeligi’nde,  Milli  Egitim  Bakanligi’na  bagli 

Ilkögretim okullarina kayit, kabul ve nakil usulleri belirlenmi$tir. 

Söz  konusu  yönetmeligin  16.  maddesinde,  ögrencilerin  oturduklari  yere  en 

yakin Ilkögretim okulu’na kaydolacaklari, ögrencilerin yerle$tirilecekleri okullarin il/ilçe 

merkezlerinde  kurulacak  “ögrenci  yerle$tirme  komisyonlari”  tarafindan  tespit 

edilecekleri,  kontenjani  dolmayan  okullarin  bölge  di$indan  da  kayit  alabilecegi, 

kontenjan fazlasi ba$vuru olmasi durumunda kur’a ile ögrenci alinacagi belirtilmi$tir.

Yönetmeligin  17.  maddesinde  “yeni  kayit”,  18.maddesinde  ise  “nakil” 

i$lemlerinin  hangi  usuller  çerçevesinde  gerçekle$tirilecegi  düzenlenmi$tir.  Bu 

maddelerde  ara  siniftan  nakil  i$lemlerinin  sinava  bagli  olarak 

gerçekle$tirilmeyecegine ili$kin bir düzenleme yapilmami$tir. Bilakis, “Sinavla Kayit” 

ba$likli  21.  maddede  bazi  özel  hallerde  sinav  yapilmasinin  $art  ko$uldugunu 

görmekteyiz.  Bu  hüküm,  Ilkögretim  okullarina  sinavla  ögrenci  naklinin  Milli 
Egitim Temel Kanunu’nda öngörülen 8 yillik kesintisiz egitim ilkesine aykiri bir 
nitelik  ta$imadigini ve  pedagojik  açidan  bir  sakincasi  bulunmadigini  ortaya 

koymaktadir. 

Nitekim,  22.07.2005 tarih ve 25883 sayili  Resmi Gazetede yayinlanan  Milli 
Egitim Bakanligi  Özel Okullar Çerçeve Yönetmeligi’nde ara siniftan kur’a veya 

sinavla ögrenci nakline açikça izin verilmi$tir. $öyle ki:
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- Yönetmeligin 36/a maddesinde ba$vuru sayisinin kontenjanin üzerinde olmasi 

durumunda kur’a çekilecegi ve Ilkögretim Okulu birinci sinifa ögrenci aliminda 

sinav yapilamayacagi,

- 37. maddede ise, okulun ara siniflarina nakillerde ba$vuru sayisi o sinifa ait 

kontenjani a$arsa, kur’a sonucuna veya sinav sonucundaki siralamaya veya 

ba$vuru tarihi sirasina göre ögrenci kaydi yapilacagi, belirtilmi$tir.

II. GALATASARAY ILKÖGRETIM OKULU’NA ÖGRENCİ KABULÜ ILE İLGİLİ 

ALTERNATİF ÇÖZÜM OLASILIKLARI 

Görüldügü  üzere,  halihazirdaki  sistemde  Galatasaray  Ilkögretim  Okulu’na 

sadece ilkokul birinci siniftan kur’a ile ögrenci alinmaktadir. Bu durumun sekiz yillik 

egitime geçmeden evvelki  liyakata  dayali  sinav  sisteminden oldukça farkli  oldugu 

ku$kusuzdur. 

$unu önemle ifade edelim ki,  uzmanlar  ilkokul  birinci  sinifa  sinavla  ögrenci 

kabulünü pedagojik açidan dogru bulmamaktadir. 

Bu belirleme, akla her iki sistemin, yani ilkokul birinci sinifa kur’a ile ögrenci 

alinmasi  sistemi  ile  -  pedagojik  açidan  mümkün  oldugu  andan  itibaren  -  sinavla 

ögrenci alinmasi sisteminin birlikte uygulanabilecegi karma bir sistemin mümkün olup 

olmadigi sorusunu getirmektedir. 

Belirttigimiz karma sistem bugün çok sayida okul ( Feyziye Mektepleri Vakfi 

Okullari  ,  TED  ,  Koç  Ilkögretim  Okulu,  Yüzyil  I$il  Ilkögretim  Okulu,  Özel  Kültür 

Ilkögretim Okulu gibi )  tarafindan ba$ari ile uygulanmaktadir. Gerçekten, bu okullarin 

birinci sinifina kur’a ile, ara siniflarina ise sinavla ögrenci kabul edilmektedir. 

Ancak  daha  önemlisi,  yürürlükten  kaldirilan  Galatasaray  Üniversitesi  Ilk  ve 

Orta  Ögretim Yönetmeligi  de  ögrenci  kabulünde  karma  sistemi  esas  almaktaydi. 

A$agida,  öncelikle  eski  yönetmelikteki  ögrenci  kabulü  ile  ilgili  düzenleme 

incelenecek,  buna bagli  olarak  eski  yönetmelikteki  düzenlemenin  tekrar  gündeme 
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alinip  alinamayacagi  hususu  pozitif  hukuktaki  normlar,  eski  ve  yürürlükteki 

yönetmeliklerde belirtilen temel ilkeler açisindan ele alinacaktir.

A. 08  HAZIRAN  1998  TARIHLI  23366  SAYILI  RESMI  GAZETE’DE 

YAYINLANAN “GALATASARAY ÜNIVERSİTESİ İLK VE ORTA ÖGRETIM 
YÖNETMELIGI’NE  (ESKI  YÖNETMELIK)  GÖRE  GALATASARAY 
ILKÖGRETIM OKULU’NA GIRI$ KO$ULLARI

Bilindigi üzere 1739 sayili ve 24 Haziran 1973 tarihli “Milli Egitim Temel 
Kanunu”nunda 4306 sayili ve 16 Agustos 1997 tarihli Kanun’la degi$iklik yapilarak 

kamu oyunda “sekiz  yillik  temel  egitim” olarak adlandirilan  sisteme geçilmi$tir. 
Anilan  sisteme  geçi$in  ardindan  Galatasaray  Üniversitesi  bünyesinde  08 
Haziran 1998 Tarihli “Galatasaray Üniversitesi Ilk ve Orta Ögretim Yönetmeligi” 

23366 sayili Resmi Gazete’de yayinlanarak yürürlüge girmi$tir.

Söz  konusu  Yönetmeligin  “Kontenjanlar,  Yeni  Ögrenci  Alimi  ve  Usulleri, 

Nakiller”  ba$likli  Ikinci  Bölümü’nde  yer  alan  “Kontenjanlar”  kenar  ba$likli  11. 

maddesinde aynen $u $ekildedir; 

“  14  Nisan  1992  tarihli  anla$ma  uyarinca  E$it  Temsilli  Türk-Fransiz 
Komitesi’nce benimsenen kontenjanlara göre:

a) Ilkögretim birinci sinifa her yil kur’a ile (50) ögrenci alinir.

b)  Ilkögretim  okulu  4  üncü  Sinifina  her  yil  sinavla  en  fazla  (100)  ögrenci 
kaydedilir.

c)  Her  iki  kaynaktan  alinan  ögrenci  sayisi,  tespit  edilen  toplam  kontenjani 
a$amaz.

d)  Galatasaray  Ilkögretim  Okulu’nda  sinif  mevcutlarinin  (25)’i,  Galatasaray 
Lisesi’nde (32) ki$iyi geçmemesi esastir. Hazirlik siniflarinda da, ögrencilerin 
dersliklere dagilimi, (25) ki$iyi geçmeyecek $ekilde planlanir.

8



e)  Kontenjanlarda  degi$iklik,  ancak  E$it  Temsilli  Türk-Fransiz  Komitesi’nin 
önerisi üzerine yapilabilir.”

Anilan  maddenin  “b”  bendinde  belirtilen  “4.  Sinifta  sinavla  en  fazla  (100) 

ögrenci kaydedilir” hükmü uygulamaya hiç konulmami$ ve kontenjanlarla ilgili hüküm, 

yukarida da belirttigimiz üzere, halen uygulamada olan Yönetmelik ile degi$tirilmi$ ve 

a$agidaki hali almi$tir:

 “  İkili Anla$ma uyarinca E$it Temsilli Türk-Fransiz Komitesi'nce benimsenen 
kontenjanlara göre:

a)  Ilkögretim  Okulu  birinci  sinifina  her  yil  kur'a  ile  elli  (50)  ögrenci  alinir.

b)  Lise  Hazirlik  sinifina  her  yil  genel  sinavla  yüz  (100)  ögrenci  alinir.  

c) Ilkögretim Okulu'nda sinif mevcutlarinin yirmibe$ (25),  Lise'de otuziki (32) 
ögrenciyi  geçmemesi  esastir.  Hazirlik  sinifinda  da,  ögrencilerin  dersliklere 
dagilimi yirmibe$i (25) geçmeyecek $ekilde plânlanir.” 

Görüldügü  üzere  ilkokul  dördüncü  sinifta  sinavla  ögrenci  alinmasi  ile  ilgili 

hüküm  hiç  uygulamaya  alinmadan  kaldirilmi$,  halihazirdaki  sisteme  geçilmi$  ve 

Galatasaray Ilkögretim Okulu’na giri$ sadece ilkokul birinci  sinifta yapilan kur’a ile 

mümkün hale getirilmi$tir.  Burada  tekrar üzerinde durulmasi ve dikkat edilmesi 
gereken husus  $udur  ki,  anilan  eski  yönetmelik  “sekiz  yillik  temel  egitim” 
sistemine  geçilmesinden  sonra  çikarilmi$  bir  yönetmeliktir. Söz  konusu 

yönetmeligin iptali için, idari yargida iptal davasi açilmami$, dolayisiyla yönetmelik bir 

yargi karari ile iptal edilmemi$tir. 

 

B. “Karma  Sistem”e  geçi$in  Pozitif  Hukuk  Normlari  ve  Galatasaray 

Üniversitesi’nin Kurulu$ Anla$masi’ndaki Ilkeler Açisindan Incelenmesi

Raporumuzun konusunu olu$turan ve Galatasaray Ilkögretim Okulu’na ögrenci 

kabulünde hem ilkokul  birinci  siniftan kur’a  ile  hem de ara sinifta  sinavla  ögrenci 
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alimini  öngören  ve  “karma  sistem”  olarak  adlandirdigimiz  sistem  pozitif  hukuk 

normlari  açisindan  mümkün  oldugu  gibi  gerek  eski  gerekse  yürürlükteki 

yönetmeliklerde belirtilen temel ilkeler açisindan ayni zamanda zorunludur da. 

$öyle ki:

1. Pozitif Hukuk Açisindan

Yukarida da belirttigimiz üzere Türkiye’de Ilkögretim kurumlarinin tabi oldugu 

düzenleme Milli Egitim Temel Kanunu’dur. Galatasaray Üniversitesi ise, yine yukarida 

belirttigimiz  gibi,  Uluslararasi  Anla$ma  ile  kurulmu$tur.  Bu  sebeple  Galatasaray 

Üniversitesi’nin  Yönetmelik’te  kontenjanla  ilgili  düzenleme  yapmak  bakimindan 

yetkisini  pozitif  hukuktaki  normlar  kar$isindaki  durumunu  anilan  Kanun’a  ve 

Uluslararasi Anla$maya göre yapmak yerinde olur: 

Yönetmelik,  1739  sayili  Milli  Egitim  Temel  Kanunu’na,  ikili  anla$maya  ve 

01.06.1994  tarih  ve  3993  sayili  Galatasaray  Üniversitesi  Kurulu$  Kanunu’na 

dayanilarak  hazirlanmi$tir.  Dolayisiyla,  yönetmelikte  yapilacak  bir  degi$ikligin 

belirtilen pozitif hukuk düzenlemelerine aykiri olamayacagi açiktir. 

Türkiye  ile  Fransa  arasindaki  anla$manin  2.  maddesinde  Galatasaray 

Üniversitesi’nin idari  ve egitsel  alanlarda özerk oldugu açikça ortaya koyulmu$tur. 

Anayasa m. 90/f. son uyarinca, usulüne uygun bir $ekilde yürürlüge giren uluslararasi 

anla$ma  kanun  hükmündedir.  Söz  konusu  yönetmelik  anla$manin  uygulamasini 

saglamak maksadi ile yürürlüge konulduguna gore, yapilacak degi$ikligin öncelikle 

anla$maya  ve  bu  anla$ma  çerçevesinde  kabul  edilen  3991  sayili  kanuna  uygun 

olmasi gerekir. 

Nitekim, Yönetmeligin 2. maddesinde, özerkligin geregi olarak, kontenjanlarin, 

Ilkögretim  okuluna  yeni   ögrenci  aliminin  ve  usullerinin   i$bu  yönetmelikle 

belirlenecegi belirtilmektedir. Dolayisiyla, ögrencilerin hangi sinif veya siniflarda hangi 

yöntemle  okula  kabul  edilecegi  hususlari  bütünüyle  yönetmeligin  düzenleyecegi 

alanlardir. 
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Gerçekten,  27.08.2003  tarih  ve  25212  sayili  RG’de  yayinlanan  Milli  Egitim 

Bakanligi  Ilkögretim  Kurumlari  Yönetmeligi’ne  göre  Milli  Egitim  Bakanligi’na  bagli 

okullarin  ögrenci  kontenjanlari  ve  hangi  çevreden  ögrenci  alacaklari  “  Ögrenci 

Yerle$tirme  Komisyonlari  ”  tarafindan  tespit  edilirken,  Galatasaray  Ilkokulu’nun 

ögrenci  kontenjani  ve  ögrenci  alim  usulu  GSÜ  Rektörü  tarafindan  yayinlanan 

Yönetmelikte belirlenmi$tir.

Keza,  05.11.1999  tarih  ve  23867  sayi  RG.’de  yayinlanan  Anadolu  Liseleri 

Yönetmeligi’nin 7.  maddesi  uyarinca  Anadolu Liselerine alinacak ögrenci  sayisinin 

Kontenjan Tespit ve Nakil Komisyonu tarafindan tespit edilmesi zorunlu iken, uluslar 

arasi anla$ma geregince Galatasaray Lisesi ögrenci kontenjani e$it temsilli  Türk – 

Fransiz Komitesi tarafindan saptanmaktadir. Yine ayni yönetmeligin 10. maddesine 

göre  bu  okullara  ancak  merkezi  bir  sinav  neticesinde  girilebilirken,  Galatasaray 

Lisesi’ne okul bünyesinde düzenlenen ve Ilkögretim Okulu mezunlarinin katilabildigi 

ba$ka bir sinavla da girilebilmektedir. 

Tüm bu istisnai uygulamalar, uluslararasi anla$manin Galatasaray Ilkögretim 

Okulu’na  ve  Lisesi’ne  sagladigi  egitsel  ve  idari  özerlikten  kaynaklanmaktadir. 

Dolayisiyla,  Ilkögretim Okulu’na  ara  siniftan  sinavla  giri$in  mümkün olup  olmadigi 

hususunu bu çerçevede degerlendirme zorunlulugu bulunmaktadir.

Gerçekten bugün,  Ilkögretim okullarinin tamamina ara siniftan ögrenci 
nakli  mümkün iken,  yönetmeligin  11  ve  12.  maddeleri  uyarinca  Galatasaray 
Ilkögretim Okulu’na bu $ekilde ara siniftan giri$ imkani bulunmamaktadir. Bu 
istisnai  uygulama,  yukarida  belirttigimiz  egitsel  ve  idari  özerklikten  ileri 
gelmektedir.  Dolayisiyla,  yine  egitsel  özerklik  çerçevesinde,  yönetmeligin 
“Ilkögretim Okuluna ögrenci alimi usulleri’ ba$likli 12. maddesinin, örnegin 4. 
sinifa  sinavla  ögrenci  alimina  imkan  verecek  $ekilde  degi$tirilmesi  pekala 
mümkündür.  Bu yöndeki  bir  düzenleme en az yürürlükteki  düzenleme kadar 
hukuka uygun olacaktir. 

Hiç ku$kusuz, bu yöndeki bir düzenleme Mlli Egitim Temel Kanunu’na da 
uygun  olmalidir.  Yukarida  “I-C”   bölümünde  ortaya  koydugumuz  gibi  Milli 
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Egitim  Temel  Kanunu’nda  ara  siniftan  sinavla  ögrenci  alimina  engel  te$kil 
edecek  bir  düzenleme  bulunmamaktadir.   Bilakis,  gerek  devlet  okullarinda 
gerekse özel okullarda bu uygulama gerçekle$tirilmektedir.

Kaldi  ki,  yukarida  “II-A”  altinda  inceledigimiz  üzere,  bu  yönteme 
Galatasaray Üniversitesi  tarafindan da daha eski  tarihli  bir  yönetmelikte  yer 
verilmi$ ve fakat söz konusu hüküm uygulamaya konulmaksizin yürürlükten 
kaldirilmi$tir. 

Bu sebeplerle, Ilkögretim Okulu’na ara siniftan sinavla ögrenci alimina imkan 

taniyan bir degi$iklik yapilmasi hukuken mümkündür.

2. Eski ve yürürlükteki yönetmeliklerde yer alan ilkeler açisindan

Mevcut düzenleme gerek yürürlükten kaldirilan “Galatasaray Üniversitesi Ilk ve 

Orta  Ögretim Yönetmeligi”  gerekse  yürürlükteki  “Galatasaray  Ilkögretim  Okulu  ve 

Galatasaray Lisesi Yönetmeligi”nde yer alan di$a açiklik ve hakkaniyet ilkeleri ile 

de bagda$mamaktadir. Gerçekten, bugün, kur’a ile giremeyen veya çe$itli sebeplerle 

kur’a çekimine katilamayan bir ögrenci Galatasaray Ilkögretim Okulu’na girme $ansini 

bütünüyle yitirmektedir. Böylesine önemli bir imkanin vatanda$lara sadece bir kez, o 

da  tesadüfe  bagli  olarak,  taninmasi  kanaatimizce  hakkaniyete  aykiridir.  Ayrica, 

Ilkögretim  okulunda  yalnizca  kur’a  ile  alinan  50  ögrencinin  okuyabilmesi,  8  yil 

boyunca  ba$ka  ögrenci  alinmamasi,  okulun  di$a  kapali  tutulmasi  anlamina 

gelmektedir  ki  bu  da  yönetmeligin  7.  maddesinde  belirtilen  di$a  açiklik  ilkesine 

aykiridir. 

Ayni  $ekilde,  Ilkögretim  Okuluna  sinavla  alinacak  ögrencilerin  liseye 
geçi$leri düzenlenirken de “di$a açiklik ilkesi”nin gözetilmesi gerekmektedir.

Yukarida  arz  ettigimiz  gibi, Galatasaray  Lisesi’ne  Liselere  Giri$  Sinavinin 

yanisira  okul  bünyesinde  düzenlenen  ve  GS  Ilkögretim  Okulu  mezunlarinin 
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katilabildigi  ayri  bir  sinavla  da  girilebilmektedir.  Buna  göre,  mevcut  yönetmeligin, 

Ilkögretim okulu mezunlarinin liseye geçi$leri için öngördügü sistemde bir degi$iklik 

yapilmasina ihtiyaç bulunmamaktadir. Buna kar$ilik, Ilkögretim okuluna ara siniftan 

giri$ imkani  getirilmesi  halinde,  bir  uyum düzenlemesi  yapilmasi,  bu çerçevede 8. 

sinif sonunda genel sinavla alinacak ögrenci sayisinin azaltilmasi gerekmektedir. Bu 

degi$iklik  yapilirken,  yönetmeligin  temel  ilkeler  bölümünde  ortaya  konulan  “di$a 

açiklik’  ilkesinin  gözetilmesi,  dolayisiyla,  makul  sayida  ögrencinin,  Liselere  Giri$ 

Sinavi ile ( LGS ) alinmasi zorunlulugu bulunmaktadir. 

SONUÇ :

14.04.1992  tarihli  Uluslarararasi  Anla$ma  ve  Milli  Egitim  Temel  Kanunu 

hükümleri çerçevesinde, “ Galatasaray Lisesi ve Ilkögretim Okulu Yönetmeligi ” nin 

Ilkögretim  okuluna  ara  siniftan  sinavla  giri$e  imkan  verecek  $ekilde 

degi$tirilebilmesinin önünde hukuken bir engel bulunmamaktadir. 

Bu degi$ikligin gerçekle$ebilmesi için,
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a) Öncelikle, “  E$it  Temsilli  Türk  –  Fransiz  Komitesi”nin  ilkokulun 

kontenjanini 50’den 125’e çikarmasi,

b) İkinci  a$amada  ise, Galatasaray  Üniversitesi  Rektörlügünün 
kontenjanda yapilacak artirim çerçevesinde, yürürlükteki yönetmeligin 11 ve 

12. maddelerini Ilkögretim Okulu’nun birinci sinifina  kur’a ile 25 ögrenci, 4. 

sinifina  sinavla  100  ögrenci,  Lise  Hazirlik  sinifina  ise  genel  sinavla  25 

ögrenci alinmasina  imkan verecek $ekilde degi$tirmesi, gerekmektedir.  

Saygilarimizla.03.04.2007

Sadik Burçin Tunçel Yrd.Doç.Dr. Murat Develioglu Av. Metin Aslan

Av. Ural Aküzüm       Tuba Toprak Tunçel     Av. Cem Çetin
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