
 
رک و آتاتدانشگاه   

که حق درخواست ندارند  که حق درخواست دارند و کسان    کسان    
که حق درخواست به دانشگاه را دارند   کسان    - 1ماده    

ا یمدارس و دارا نیاز ا لی فارغ التحص  ا یمدارس معادل آن و    ا ی ستانی  که محصل سال آخر دب  کسان    یها درخواست   طی شر
 :شود م  رفتهیهستند ، پذ  ر یز 

 هستند ،  یکشور خارج ک ی که شهروند  یالف( کسان 
کرده اند و تابع ماده    افتیرا در  هیترک  تیهستند و از وزارت کشور اجازه ترک تابع  هیتولد شهروند ترک قیکه از طر   ب( کسان  

  سن قانون   ر یکنند که فرزندان ز   م د یی" هستند  و صاحب سند "اعمال حقوق اعطا شده "که  تأهیترک تیقانون "تابع 7
 ه ثبت شده اند ، هستندیترک تی آنها که در سند انرصاف از تابع

 دوگانه  ،  تیتابع یمورد شهروندان دارا نیدر ا/ هستند  خارج   تیپس از تابع هیاخذ شده ترک تیتابع یاکه دار   ج( کسان  
سال آخر   3متوسطه خود را در خارج از کشور ادامه داده اند و   التیتحص 2013/ 02/ 01که قبل از   هی( شهروندان ترکد

س شمال  کشور خارج    کی( متوسطه خود  را در ستانی  )دب التیتحص   التی که کل تحص  ]از جمله کسان   به جز قی 
س شمال  ی  غ ی در کشور  میل  موزشکه توسط وزارت آ  ( خود را در مدارس تریکستانی  متوسطه  )دب افتتاح شده   ازقی 
آغاز کرده    02/ 01/ 2013متوسطه را در خارج از کشور پس از  التیرسانده اند، [  شهروندان ترک که تحص انیاست، به پا
س   کشور خارج    کیاز خارج در  رشیپذ هیسهم ی(  خود را براستانی  متوسطه )دب  التیکه تحص  اند ، کسان   به جز قی 

که توسط    ( خود را در مدارس تریکستانی  متوسطه  )دب التیکه کل تحص  رسانده اند.  ]از جمله کسان   انیبه پا الشم
س شمال  ی  غ  یدر کشور  وزارت آموزش میل  رسانده اند انیافتتاح شده است، به پا  ازقی 

س شمال  ( کسان  ه س شمال  میهستند ، مق که شهروندان قی  س  ستانی  متوسطه )دب الت یهستند و تحص قی  ( را در قی 
  ر یسا یها ستانی  در کالج ها و دب لیبا ثبت نام و تحص  ا یرا دارند و،  GCE ALآزمون  جی رسانده اند و نتا  انیبه پا شمال

 خواهند داشت  ا یرا دارند  GCE AL نآزمو  ج ی، نتا2010تا   2005  یسالها  ی   کشورها، ب
 اه را ندارندکه حق درخواست  به دانشگ  کسان    - 2ماده  

ا یافراد یها درخواست  :شود نم  رفتهیپذ  ر یز  طی با شر
س شمال   ا ی  هی( خود را در ترکستانی  متوسطه )دب التیهستند و کل تحص  هیکه شهروند ترک  (  کسان  الف  گذرانده اند ،   قی 
س شمال  ( کسان  ب س    یها ستانی  متوسطه خود را در دب  التیکه کل تحص  کسان    یهستند )به استثنا که شهروند قی  قی 

  ستانی  با ثبت نام در کالج ها و دب 2010- 2005 یسالها ی   که ب   هستند و کسان   GCE AL ج ینتا ی گذرانده اند و دارا  شمال
 ، ( (خواهند داشت ا ی د را دارن GCE AL آزمون جیکشورها  نتا   ر یسا یها
ا  کسان    ی است )به استثنا  هیترک1آنها از نظر تولد در بند )ب( ماده  تیتابع  ی   که اول   ت  ی( افراد دو تابعج مندرج    طیکه شر

 ،  (را دارند 1در بند )چ( ماده 
س شمال تیاز تابع ک ی،که    ت  ی( افراد دو تابعد ( خود را   ستانی  متوسطه )دب  التیکه کل تحص  است ]به جز کسان   آنها قی 

س شمال یها ستانی  در دب   ستانی  در کالج ها و دب لیکه با ثبت نام  تحص  دارند ، و کسان   GCE AL جیگذرانده اند و نتا   قی 
 ،  [( .خواهند داشت  ا یدارند   GCE AL آزمون جهینت  2010تا   2005 یسال ها ی   کشورها ب  ر یسا یها
  ا یکنند ، و    م لیتحص هیدر ترک  خارج   یها ستانی  و دب هی ترک ینظر سفارتخانه ها ر یکه در مدارس ز   هی( شهروندان ترکه
 تولد است،  قی از طر  هیترک  تی، بند )ب(. تابع  1آنها  طبق ماده  تیتابع ی   اول
 


