
 جراح پاشا -دانشگاه استانبول
 را کسب کرده اند و نکرده اند ویانی که حق ثبت نام دانشج

 کسانی که که حق ثبت نام در دانشگاه را دارند   -1ماده  
مدارس هستند که    نیاز ا  لیفارغ التحص   ا ی مدارس معادل آن هستند    ا ی  ستانی  که در سال آخر دب  داوطلبین  از    ثبت نام ها 

ا یدارا  شود:  یم رفتهی، پذ هستند  ر یز  طیشر
 کسان  که تابعیت کشور خارجی را دارند، الف(  
  ان  یکرده اند و  متقاض  افتیرا در   هیترک  تیلغو تابع  د یی باشند و از وزارت کشور اجازه و تا  یم  هیکه متولد کشور ترک  داوطلبان  ب(  

بر حق و   مبن    5901با داشت   برگه شماره     ه یکشور ترک  یشهروند  قانون اسایس  7اند، طبق ماده    ده ینرس که به سن قانون  
 حقوق شناخته شده را دارا باشند.   

ا  ی که دارا  شهروندان   /   شهروندی ترکیه را گرفتند  بعد ج( کسان  که تابعیت خارجی داشتند و    هستند.   ن  یدو تابع طیشر
 یدر خارج از کشور ادامه داده اند و به استثنا  2013/ 02/ 01دوره متوسطه خود را قبل از    التیکه تحص  شهروندان  د(  

س شمال  به    کشور خارجی   کی( را در  ستانی  دوره متوسطه خود )دب  الت یسال آخر تحص  3که    شهروندان     شهروندان قیی
( در مدارس وابسته به  وزارت آموزش  ستانی  بخود را )در د  متوسطهدوره    التیکه تمام تحص   اتمام رسانده اند ]از جمله کسان  

س شمال   یدر خارج از کشور به استثنا  هیو پروش ترک س    یکه به استثنا  به اتمام رسانده اند[ ، شهروندان    قیی شهروندان قیی
دوره    التیتحص  لکه ک  در خارج از کشور آغاز کرده اند. کسان    02/ 01/ 2013متوسطه خود را پس از    التیتحص  شمال

س شمال   یبه استثنا  کشور خارجی   کی( خود را در  ستانی  وسطه )دبمت   الت یکه تمام تحص  گذرانده اند )از جمله کسان    قیی
 گذرانده اند.   کشور خارجی   کیدر  هی( در مدرسه وابسته به وزارت آموزش و پرورش ترک ستانی  دوره متوسطه خود را )دب

س شمال  ان  ی( متقاضو س شمال  یم   که شهروند قیی ساکن قیی متوسطه خود را    الت یهستند و تحص  باشند؛ و در حال حاض 
س شمالستانی  )در دب   - 2005   یسالها  ت   که ماب  ان  یکرده اند. متقاض  افتیرا در   GCE ALآزمون    ج یگذرانده اند و نتا  ( در قیی
  ا ی باشند و    را دارا یم  GCE ALآزمون    ج یکرده اند و نتا  لیو تحصثبت نام    ا کشوره  ر یسا  یها  ستانی  در کالج ها و دب  2010

 کسب خواهند کرد. 
ا  افرادی –  2ماده   .باشند  نیمثبت نام در دانشگاه را   طی که واجد شر
ا  یافراد  :باشند شدن را دارا نیم رقتهیباشند حق پذ را دارا یم  لیز  ط یکه شر
س    ا یو    هی( خود را در کشور ترکستانی  دوره متوسطه )دب  التیباشند و کل تحص  یم  هیکه شهروند کشور ترک  ی( افرادالف در قیی

 .گذرانده اند   شمال
س شمال  ی( افرادب   ی ستانهای  متوسطه خود را در دب  یدوره    التیکه تحص  کسان    یباشند. )به استثنا  یم  که شهروند قیی

س شمال با ثبت  2010   -  2005    یسالها  ت   که ب  باشند ، و کسان    دارا یم GCE AL  آزمون  جیرسانده اند و نتا  انیبه پا   قیی
 . باشند  را دارا یم  GCE AL امتحان جیو نتا ا کشوره  ر ی سا یستانهای  نام در کالجها و دب

بند )ب( ماده  ج تابع  ه یترک  یجمهور   قانون اسایس  1( طبق  تابع  ن  یافراد دو  آنها    تیکه  باشد )به    یم  هیترک  ی جمهور اول 
ا  یافراد یاستثنا  . باشند  را دارا یم 1بند )چ( ماده  ط یکه واجد شر

س شمال  تیآنها تابع  یها  تیاز تابع  ک یکه    ن  ی( افراد دو تابعد متوسطه    الت یکه کل تحص  یباشد ]به استثنا افراد  یم   قیی
س شمال   یها  ستانی  ( در دبستانی  خود را )دب سال    ت   که ب   باشند ، و کسان    را دارا یم  GCE AL  آزمون  جیگذرانده اند و نتا  قیی

را کسب کرده   GCE AL آزمون جیکشورها و نتا  ر یسا  یها  ستانی  در کالج ها و دب  لتحصی  و   نام   ثبت  با   2010  – 2005  یها
  .خواهند کرد  ا یو 
 
 
  یم   هیترک  ی اول آنها جمهور   تیو تابع  هیکه متولد کشور ترک  یافراد  هیترک  یجمهور   قانون اسایس  1( طبق بند )ب( ماده  د

 کنند.   یم لیتحص هیدر ترک خارجی  یها  ستانی  و دب هیترک  ینظر سفارتخانه ها ر یباشد ودر مدارس ز 
 


