
 استانبول برای دانشجویاپی که در   توپکاپ  خالصه ای از  درخواست، پذیرش و ثبت نام دانشگاه 

 .برنامه های کارشنایس پذیرفته خواهند شد

ید   . لطفا برای اطالعات دقیق تر تماس بگیر
 

و دوره های غیر حضوری در مقطع    شبانه،  روزانهدر پذیرش دانشجو از خارج از کشور سهمیه ای برای مقاطع تحصییل  
ی    شورای دانشجون  کاردانی و کارشنایس اختصاص یم یابد. سهمیه ها با پیشنهاد واحدها، تصمیم   و تصویب هیئت امنا تعییر

، مراحل ثبت نام، کالس  آموزیس  ها، زبان    گروهگزارش یم شود. سهمیه   شورای عایل آموزش و پرورش ترکیهو به   ، ارزشیانی
  
ی

ی در تقویم  زبان  آمادگ نیر تاری    خ های مهم  در صورت وجود و سایر اطالعات مربوطه در سایت دانشگاه اعالم یم شود و 
ی  هان  که سهمیه دانشجویان خارجی برای آنها تکمیل نش   گروهسهمیه    آموزیس  درج شده است.  ده است، طبق روال تعییر

 ها منتقل شود.   گروهیم تواند به سایر   شورای عایل آموزش و پرورش ترکیهشده توسط 
 الملیل ، مطابق با این دستورالعمل ارزیانی و نهان  یم شوند. 

ی ،  این کمیسیون  درخواست پذیرش دانشجو توسط کمیسیون بیر
ی الملل، ی الملیل    متشکل از معاون مربوطه، رئیس بخش روابط بیر رئیس اداره ثبت احوال و هماهنگ کننده دانشجویان بیر

ی الملیل  ،  دانشگاهمعاون رئیس    است.  خانه کمیسیون توسط هماهنگ کننده دانشجویان بیر رئیس کمیسیون است. کارهای دبیر
ی شده توسط دانشگاه باشد،   ایط  انجام یم شود. در صورنی که تعداد متقاضیان کمیی از حد نصاب تعییر کلیه داوطلبانی که ش 

 درخواست را داشته باشند و مورد تایید کمیسیون باشند در دانشگاه پذیرفته یم شوند. 
در صورنی که تعداد درخواست ها باالتر از سهمیه باشد، کمیسیون، متقاضیان را ارزیانی یم کند. رویه ها و اصول مربوط به  

ی یم شود. متقاضیا ی  ارزیانی توسط کمیسیون تعییر ین نمره ، رتبه بندی یم شوند. هنگام انتخاب بیر ن از باالترین نمره تا کمیی
اضافه بر سهمیه پذیرش  اگر تساوی سنی وجود داشته باشد،  افرادی که نمرات ارزشیانی برابر دارند، اولویت با جوانیی است. 

ه به اندازه تعداد    داوطلبان  . یم شوند  ی یم شوند.   داوطلبانذخیر ج در سایت دانشگاه اعالم یم شود و »نامه نتای  اصیل تعییر
ونییک برای داوطلبان ارسال یم شود.  ه   کارتاجازه اقامت،   پذیرش« به صورت الکیی ، اجازه کار و غیر اقامت، ویزای دانشجون 

ایط خاص آنه ف اتمام است یا نیاز فوری به این مدارک دارند ش  ا را نشان در ترکیه. اگر دانشجویانی که گواهینامه آنها در ش 
دهد، ارزیانی و پذیرش در دانشگاه ممکن است ترسی    ع شود و کمیسیون ممکن است در فواصل زمانی منظم تشکیل جلسه 

ی کند. . در صورت پذیرش این   دانشجویان در دانشگاه، گوایه    دسته از داده و بدون انتظار مهلت برای این منظور تصمیم گیر
   یل داده یم شود. دانشجو صادر و بالفاصله به آنها تحو 

 
کمیسیون یم تواند اختیارانی را که به موجب این بخشنامه به خود داده است در مواقع اضطراری و به طور موقت به رئیس  

ی یم شود.   کمیسیون واگذار کند. سایر رویه ها و اصول مربوط به فرآیند ارزیانی توسط کمیسیون تعییر
 

و سایر مسائل مایل برای دانشجویان پذیرفته شده از خارج از کشور   ییلتحص  درخواست های مربوط به شهریه، بورسیه
ی یم شود انجام یم شود.  ی مربوط تعییر  توسط هیئت امنا طبق رویه ها و اصویل که در چارچوب قوانیر

 

ی الملل  ایط درخواست به دانشگاه توپکاپ  استانبول برای دانشجویان بیر  شر
 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام: 

ستان یا معادل آن. ( 1  فتوکنی و ترجمه ترگ یا انگلییس دیپلم یا گوایه فارغ التحصییل موقت از دبیر
ستان گرفته شده و ترجمه ترگ یا انگلییس آنها. 2  ( ریز نمرات یا پرینت کارنامه دانش آموزی که در دوره دبیر
 نشان یم دهد.  گذرنامه یا مدرک شناسان  رسیم که اطالعات هوینی را   یا اصل( فتوکنی  3
 ( یک قطعه عکس در اندازه پاسپورت. 4
و ترجمه    1( در صورنی که در اطالعیه قید شده باشد یک کنی از مدرک نتیجه آزمون ییک از امتحانات مندرج در ضمیمه  5

 ترگ یا انگلییس آن. 
ی اطالعیه. 6  ( سایر مدارک درخواسنی در میی



ی ذکر شده باشد نیازی به ترجمه جداگانه به ترگ  ( در مدارک درخواسنی در صورنی که  7 اطالعات الزم به زبان انگلییس نیر
 نیست. 

ونییک پذیرفته یم شود داده یم شود.   اطالعات الزم به متقاضیانی که درخواست آنها در محیط الکیی
 

 ثبت نام 
 

 خود برای ثبت نام اقدام یم کنند. حضوری یا از طریق نمایندگان قانونی به صورت  اشخایص که حق ثبت نام دارند  
 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام عبارتند از: 

، کنسولگری، مدرسه صادرکننده مدرک یا نماینده جمهوری  (  1 کنی دیپلم یا گوایه فارغ التحصییل موقت که توسط شدفیی
 ترکیه در آن کشور تایید شده باشد. 

اصل گوایه معادل صادره  جمهوری ترکیه  تحصییل وزارت معارف میل یا  مدرک تحصییل که معادل بودن دیپلم با مدارک  (  ۲
 یا شدفیی / کنسولگری یا  

ی
 یک کنی تایید شده توسط آژانس.   جمهوری ترکیهاز نمایندگ

  / کنسولگری یا مدرسه مربوطه.  دفیی ثبت اسناد  ( یک کنی از ریز نمرات گوایه شده توسط3
کنسولگری یا موسسه مربوطه از مدرک نتیجه آزمون متعلق به ییک  /  ثبت اسناد دفیی ( اصل یا رونوشت تایید شده توسط 4

کت کرده است.  ی الملیل که داوطلب ش     از آزمون های میل یا بیر
 ترکیه در کشور محل اقامت توسط افراد مقیم خارج از کشور و یا "اجازه  5

ی
( "ویزای تحصیل در ترکیه" که باید از نمایندگ

 اداره مدیریت مهاجرت استانی توسط افراد مقیم ترکیه اخذ شود. اقامت" از 
 با این حال، نیاز به ویزای دانشجون  برای نامزدهای زیر نیست: 

خواهند بدون وقفه تحصیالت  رسانند و یم آ. فرزندان دانشجویان خارجی که تحصیالت متوسطه خود را در ترکیه به پایان یم
 دهند و فرزندان اتباع خارجی که دارای مجوز کار و اقامت در ترکیه هستند.  خود را در مقطع کارشنایس ادامه

 با اخذ مجوز ترک تابعیت جمهوری ترکیه با تصمیم شورای  
ً
ب. کسانی که از طریق تولد تابعیت ترکیه را کسب کرده و متعاقبا

مورد استفاده از حقوق اعطا شده دارند.    وزیران تابعیت یک کشور خارجی را به دست آورده اند )از جمله کسانی که مدرگ در 
 (. 5901طبق قانون شماره 

ترکیه شدند و کسانی که . ج   تابعیت جمهوری   
ً
بعدا تابعیت مضاعف هستند که  دارای  اما  اتباع خارجی هستند  کسانی که 

ستان یا تحصیالت معادل خود را در یک کشور خارجی به استثنای به پایان  س شمایل  قیی   شهروند جمهوری ترکیه هستند و دبیر
 رسانده اند. 

 ( فیش بانیک مبنی بر پرداخت شهریه. 6
 که گذرنامه یا مدرک شناسان  به زبان ترگ یا انگلییس باشد، اصل آن7( 7

و اگر به زبان های مختلف باشد، کنی   ( در صورنی
رجمه شده به ترگ یا انگلییس  تایید شده توسط دفیی اسناد رسیم یا کنسویل از صفحه که نشان دهنده اطالعات هوینی ت

 باشد. 
ی اطالعیه. 8  ( سایر مدارک مندرج در میی
 

یا انگلییس تنظیم شده است. ترجمه ترگ تایید شده    غیر از ترگ 
یا جمهوری ترکیه، اسنادی که به زبانی دفیی اسناد رسیم 

ی باید ارائه شود.  اما اگر مدارک فوق حاوی اطالعات الزم   نیر
ی

ی باشد، نیازی به ترجمه ترگ  توسط نمایندگ به زبان انگلییس نیر
ه که مایل به   ی شده در تقویم تحصییل ثبت نام نکنند، از داوطلبان ذخیر نیست. به جای داوطلبان اصیل که در مهلت تعییر

ی تکلیف یم شود. داوطلبانی   که در  ثبت نام هستند در مهلت های درج شده در اطالعیه دعوت به عمل یم آید و مراحل تعییر
مهلت مقرر ثبت نام نکنند حق ثبت نام خود را از دست یم دهند. اسایم داوطلبانی که مراحل ثبت نام نهان  آنها انجام شده  

د.  ونییک در اختیار آنها قرار یم گیر  است در سایت دانشگاه اعالم و اطالعات الزم به صورت الکیی
 

 مهارت زباپی 
 

 که در برنامه هان  پذیرفته
" یا معادل آن باشند  B1 یم شوند که زبان آموزیس  آنها ترگ است باید دارای نمره "تومر    داوطلبانی

ی سطیح که توسط دانشگاه   وع کنند. داوطلبان باید مهارت زبان ترگ خود را با آزمون تعییر تا پس از ثبت نام تحصیل خود را ش 



یر موسسات آموزش عایل در ترکیه یا موسسه یونس امره دریافت  برگزار یم شود یا مدارک زبانی که از سا  تومر توپکانی استانبول  
 خواهند کرد، اثبات کنند. 

 ؛داوطلباناز این 
ی یم کنند.  B1( کسانی که سطح زبان 1 وع به یادگیر  دارند ش 
 ترگ یم شوند که در دانشگاه  B1( کسانی که سطح زبان 2

ی
 شده است.  برگزار ندارند وارد کالس آمادگ

  الت ی تحص  ا یشود،    یم  سیتدر   به زبان ترگترکیه  که در    ست،ی ن  او ترگ  یکه زبان مادر   یاز دانش آموز   مدرک مهارت زبان ترگ
ستان و یا   خود را در مقطع   خود موفق بوده است، الزایم   یل یتحص  یدر تمام دوره ها  ا یرسانده است    انیبه پا  کاردانی   دبیر

داوطلبان پذیرفته شده در برنامه های آموزش زبان خارجی    را بگذراند.   یسبرنامه کارشنا  کیحداقل دو سال اول    د ی. او باستی ن
ی شده توسط سنا را در ییک از آزمون های زبان خارجی مورد قبول   کسب کرده    YÖK / ÖSYM / ÜAKباید حداقل نمره تعییر

ط را برآورده کنند   وع به  باشند یا در آزمون زبان خارجی مربوطه برگزار یم شود موفق باشند.  کسانی که نیم توانند این ش  ش 
 زبان خارجی یم   تحصیل در 

ی
   ند. کنبرنامه های آمادگ


