
 دانشگاه فنی ارزروم

ایط نیستند ایط درخواست هستند و واجد شر  داوطلبانی که واجد شر
ایط واجد  افرادی  – 1ماده    .  هستند  درخواست  شر

ستان یا مدارس معادل    که سال آخر دبیر
هستند یا از این مدارس فارغ التحصیل شده اند و دارای مدارک  درخواست داوطلبانی

 زیر یم باشند، پذیرفته یم شود: 
 الف( کسانی که شهروند یک کشور خارجی یم باشند، 

  متقاضیانی    و   اند   کرده  دریافت  را   ترکیه  تابعیت  لغو   تایید   و   اجازه  کشور   وزارت  از   و   باشند   یم  ترکیه  کشور   متولد   که  داوطلبانی (  ب
ی   با   ترکیه   کشور   شهروندی  اسایس  قانون  7  ماده   طبق اند،   نرسیده  قانونی   سن به  که   و   حق  بر  مبنی   5901   شماره   برگه   داشت 

 .   باشند   دارا  را  شده شناخته حقوق
ایط دو تابعین   ایط تابعیت اخذ شده توسط جمهوری ترکیه پس از تابعیت خارجی و شهروندانی که دارای شر   ج( واجدان شر

 هستند. 
 ی در خارج از کشور ادامه داده اند و به استثنا  2013/ 02/ 01چ( شهروندانی که تحصیالت دوره متوسطه خود را قبل از  

س شمایل  شهروندانی که   ستان( را در یک کشور خارجی به    3شهروندان قیی سال آخر تحصیالت دوره متوسطه خود )دبیر
ستان( در مدارس وابسته به  وزارت آموزش  اتمام رسانده اند ]از جمله کسانی که تمام   تحصیالت دوره متوسطه خود را )در دبیر

س    یو پروش ترکیه در خارج از کشور به استثنا  که به استثنا شهروندان قیی
س شمایل به اتمام رسانده اند[ ، شهروندانی قیی

ند. کسانی که کل تحصیالت دوره  در خارج از کشور آغاز کرده ا  02/ 01/ 2013شمایل تحصیالت متوسطه خود را پس از  
س شمایل گذرانده اند )از جمله کسانی که تمام تحصیالت   ستان( خود را در یک کشور خارجی به استثنای قیی متوسطه )دبیر

ستان( در مدرسه وابسته به وزارت آموزش و پرورش ترکیه در یک کشور خارجی گذرانده اند.    دوره متوسطه خود را )دبیر
س شمایلد( متقاضیانی ک س شمایل هستند و تحصیالت متوسطه خود را    ه شهروند قیی ساکن قیی یم باشند؛ و در حال حاضی

س شمایل گذرانده اند و نتایج آزمون   ستان( در قیی ی سالهای     GCE AL)در دبیر   - 2005را دریافت کرده اند. متقاضیانی که مابتر
ستان های سایر کشورها ثبت نام و تحصیل کرده اند و نت  2010 را دارا یم باشند و یا    GCE ALایج آزمون  در کالج ها و دبیر

 کسب خواهند کرد. 
ایط واجد  که  افرادی  – 2ماده    ند. باش نیم دارا  را   دانشگاه  در  نام ثبت  شر

ا  ته شدن را دارا نیم باشند: فیط زیل را دارا یم باشند حق پذیر افرادی که شر
س  الف( افرادی که شهروند کشور ترکیه یم باشند و کل تحصیالت دوره مت ستان( خود را در کشور ترکیه و یا در قیی وسطه )دبیر

 شمایل  گذرانده اند. 
ستانهای   س شمایل یم باشند. )به استثنای کسانی که تحصیالت دوره ی متوسطه خود را در دبیر ب( افرادی که شهروند قیی

س شمایل به پایان رسانده اند و نتایج آزمون    ی سالهای      GCE ALقیی با ثبت  2010   -  2005دارا یم باشند ، و کسانی که بتر
ستانهای سایر کشوره  را دارا یم باشند.(  GCE ALا و نتایج امتحان نام در کالجها و دبیر

بند )ب( ماده   ترکیه یم باشد )به    1ج( طبق  آنها جمهوری  اول  تابعیت  تابعین  که  افراد دو  قانون اسایس جمهوری ترکیه 
ایط بند )چ( ماده   را دارا یم باشند(، 1استثنای افرادی که واجد شر
س شمایل یم باشد ]به استثنا افرادی که کل تحصیالت متوسطه  د( افراد دو تابعین  که ییک از تابعیت های آ  نها تابعیت قیی

س شمایل گذرانده اند و نتایج آزمون    ستان های قیی ستان( در دبیر ی سال    GCE ALخود را )دبیر را دارا یم باشند ، و کسانی که بتر
ستان  و   ها   کالج  در   تحصیل  و   نام   ثبت  با   2010  – 2005های   را کسب کرده    GCE AL  آزمون نتایج  و   کشورها   سایر   های  دبیر

 و یا خواهند کرد.  
قانون اسایس جمهوری ترکیه افرادی که متولد کشور ترکیه و تابعیت اول آنها جمهوری ترکیه یم    1د( طبق بند )ب( ماده  

ستان های خارجی در ترکیه تحصیل یم کنند.   باشد ودر مدارس زیر نظر سفارتخانه های ترکیه و دبیر
 


