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Konu: KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Yurt Dışı Uygulama Birimlerinde 
görev yapan personelin Türkiye Cumhuriyeti’nde görev almaları 
halinde KKTC’ye döndükleri zaman çocuklarının öğrenim gördükleri 
okulların denklik durumlarının değerlendirilmesi  hk. 

 
 
 

KURUL KARARI 
 
 
 

1. KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Yurt Dışı Uygulama Birimlerinde görev 
yapan personelin Türkiye Cumhuriyeti’nde görev almaları halinde KKTC’ye 
döndükleri zaman çocuklarına, üçüncü ülkelerde görev yapan Yurt Dışı 
Uygulama Birimleri mensuplarının çocuklarına veya üçüncü ülkelerden ülkemize 
gelen öğrencilere tanınmış olan Türk Maarif Kolejlerine nakil yoluyla kayıt olma 
imkanı tanınması Kurulumuzda görüşülüp kabülü kararlaştırıldı. 

 
2. Türk Maarif Kolejlerine bu şekilde kayıt yaptıran öğrencilere, Ortaokullar ve 

Ortaöğretim Kurumları Kayıt-Kabul, Devam-Devamsızlık tüzüğünün nakillerle 
ilgili kuralları uygulanır. 

 
 
 
 
 
 
 
KURUL KARARININ GEREKÇESİ: 
 
 Bilindiği üzere Ortaokullar ve Ortaöğretim Kurumları Kayıt-Kabul Devam-
Devamsızlık tüzüğü, yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin KKTC’ye geldikleri zaman 
Türk Maarif Kolejlerine kayıt  yapmalarına imkan tanımaktadır. Ayrıca zorunlu haller 
dışında en az iki öğretim yılı süresince yurt dışında İngiliz dilinde veya İngilizce ağırlıklı 
veya bir kısım dersleri İngiliz Dilinde okutulan okullara devam etmeleri halinde bu 
durumdaki öğrencilere de Türk Maarif Kolejlerine kayıt yapma hakkı tanınmaktadır.   
 
 KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Yurt Dışı Uygulama Birimlerinde görev 
yapan personelin resmi görev icabı Türkiye dışındaki ülkelerde görev almaları halinde 
KKTC’ye geri döndükleri zaman çocuklarına tüzük kuralları uyarınca Türk Maarif 
Kolejlerine kayıt yapma hakkı tanınmaktadır.  
 
 Ancak  Yurt Dışı Uygulama Birimlerinde görev yapan personelin mensupları resmi 
görev icabı Türkiye’de görev almaları halinde çocukları Türkiye’deki resmi veya özel 
okullara kayıt yaptırmakta, görevleri sona erip KKTC’ye geri döndükleri zaman,  
çocuklarının devam ettikleri okul türüne bakılarak nakil işlemleri yapılmaktadır. Türk 



Marif Kolejlerine nakil yoluyla kayıt olmaları ise Türkiye’den nakil alıp gelmeleri 
nedeniyle genellikle mümkün olmamaktadır..  
 
 Oysa yukarıda ifade edildiği gibi Türkiye dışındaki ülkelere atanan Yurt Dışı 
Uygulama Birimlerinde görev yapan personelin KKTC’ye dönüşlerinde hiçbir zorlukla 
karşılaşmadan çocuklarını nakil yoluyla Türk Maarif Kolejlerine kayıt 
yaptırabilmektedirler. 
 
 Bu uygulama, zorunlu olarak görev icabı yurt dışında görev alan aynı bakanlık 
mensupları arasında bir adaletsizlik meydana getirmektedir. Yurt dışında görev alma 
veya görev yerini belirleme, bakanlık mensuplarının iradesi dışında  ve görevin 
gerektirdiği bir durum olmaktadır. Bu nedenle Yurt Dışı Uygulama Birimlerinde görev 
yapan personelin yurt dışında bilhassa Türkiye’de görev alan personelin çocuklarına 
görev dönüşü Türk Maarif Kolejlerine kayıt yapma hakkı tanınması bakanlık mensupları 
arasında adalet sağlayacaktır. 
 
 Normal sivil vatandaşlarımız zaten yukarıda ifade edilen en az iki öğretim yılı yurt 
dışında kalmak suretiyle kolejlere kayıt yapma hakkı kazanmaktadırlar. Bu nedenle 
elçilik mensuplarına bu hakkın tanınması toplum içerisinde bir ayrıcalık meydana 
getirmeyecektir. 
 
Nakillerle İlgili Esaslar: 
 
 Türk Maarif Kolejlerine bu şekilde kayıt yaptıran öğrencilere, Ortaokullar ve 
Ortaöğretim Kurumları Kayıt-Kabul, Devam-Devamsızlık tüzüğünün nakillerle ilgili 
kuralları uygulanır. 
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