
 توپکاپی استانبولدانشگاه 
 دانشجویاپی که حق درخواست دارند و یا مجاز به درخواست نیم باشند 

 
 دانشجویاپی که مجاز به درخواست به دانشگاه هستند  – 1ماده  

ستان یا مدارس معادل آن هستند یا از این مدارس فارغ التحصیل شده اند   درخواست های داوطلبانی که در سال آخر دبیر
 :دارای مدارک زیر هستند ، پذیرفته یم شود و 

 الف( کسانی که شهروند یک کشور خارجی هستند ،
ب( کسانی که از بدو تولد شهروند ترکیه هستند و از وزارت کشور اجازه خروج از تابعیت ترکیه را دریافت کرده اند و تأیید  

از   آنها که در مدارک انرصاف  قانونی  ، دارای " یم کنند که فرزندان زیر سن  اند  به    تابعیت ترکیه ثبت شده  سند مربوط 
 اعمال حقوق اعطا شده "مطابق با قانون شهروندی ترکیه به دست آمده است 

 ج( تابعیت اخذ شده پس از تابعیت خارجی و  شهروندان دو تابعیتی ، 
  در خارج از کشور ادامه داده اند ، کسانی   2013/ 02/ 01متوسطه خود را قبل از    التیشهروندان ترک که تحص  انیدر مچ(  
س شمایل  کشور خارجی   کی( در  ستانیر متوسطه خود را )در دب  الت یسال آخر تحص  3که   گذرانده اند )از جمله    به جز قیی

  ی در کشور  وزارت آموزش میلکه توسط   ( در مدارس تریک ستانیر متوسطه خود را گذرانده اند )دب التیکه کل تحص  کسانی 
س شمایل یر غ خارجی  متوسطه را در خارج از کشور پس از   التیشهروندان ترک که تحص انیافتتاح شده است[ ، در م از قیی
رسانده اند.    انیبه پا  کشور خارجی   ک ی( را در  ستانیر متوسطه خود )دب  الت یکه تحص  آغاز کرده اند ، کسانی   02/ 01/ 2013

س شم به جز قیی ]از جمله کسانی   رشیپذ  هیسهم  یبرا  ایلکشور  )دب  الت یکه تحص  از خارج  را در  ستانیر متوسطه  ( خود 
س شمایل یر غ خارجی  یکه توسط وزارت آموزش و پرورش در کشور   هیمدارس ترک  افتتاح شده است ، گذرانده اند[.  از قیی

تحصیالت   و  یم کنند   
ی

زندیک شمایل  س  قیی ترک  جمهوری  در  ؛ کسانی که  است  شمایل  س  قیی ترک  جمهوری  شهروند  د( 
س شمایل به پایان رسانده اند و نتایج آزمون   ستان( در جمهوری ترک قیی را دارند و کسانی    GCE ALمتوسطه خود را )در دبیر

ستان های س ی امتحانات  که با ثبت نام و تحصیل در کالج ها و دبیر -2005دارند یا خواهند داشت    GCE ALایر کشورها بیر
2010 . 
 کساپی که حق ندارند برای دانشگاه اقدام کنند  - 2ماده  

ایط زیر پذیرفته نیم شود:   برنامه های شر
س شمایل T.Cالف(   ستان( خود را در ترکیه یا جمهوری ترک قیی   . کسانی که شهروند هستند و کل تحصیالت متوسطه )دبیر

 گذرانده اند ، 
شمایل   س  قیی ترک  جمهوری  شهروندان  در   ب( کسانی که  را  خود  متوسطه  تحصیالت  استثنای کسانی که  )به  هستند 

س شمایل به پایان رسانده اند و نتایج   ستان های جمهوری ترک قیی ی سال    GCE ALدبیر از طریق    2005دارند و کسانی که بیر
ستان های دیگ  ( ، 2010  -را داشته اند یا خواهند داشت GCE ALر کشورها نتایج آزمون  ثبت نام در کالج ها و دبیر

ی تابعیت متولد شده در بند )ب( ماده    . 1جمهوری ترکیه. شهروندان دوگانه ) 1ج( اولیر
ایط زیر بند )  ( مقاله را دارند( ،çبه استثنای افرادی که شر

تابعیت جمهوری   آنها  های  تابعیت  از  ییک  ، که  تابعیتی  دو  ]به جز کسانی که کل تحصیالت  د(  است  س شمایل  ترک قیی
س شمایل   ستان های جمهوری ترک قیی ستان( در دبیر دارند و کسانی که   GCE ALگذرانده اند و نتایج   متوسطه خود را )دبیر

ی   GCE ALبا ثبت نام و آزمون امتحان   ستان های سایر کشورها بیر سال    دارند یا خواهند داشت. تحصیل در کالج ها و دبیر
 ([ ، 2010تا  2005های 

ی اول  یدارا  1طبق بند )ب( ماده    ا یهستند    هیترک  تیتابع  یکه دارا  د( کسانی د(   تولد هستند و در    قیخود از طر   تیتابع  یر
 کنند.   یم لیتحص هیدر ترک خارجی   یها ستانیر و دب هیترک  یمدارس داخل سفارتخانه ها

 


