Başvuru Koşulları:
(a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; aşağıdaki
koşullardan birini sağlayan aday öğrencinin başvurusu kabul edilir.
1) Yabancı uyruklu olan,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından
çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit
olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya
dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk
vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına
başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar
bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına
geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar dâhil)
5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında
diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.
(b) Aşağıdaki durumlardan birine sahip olan kişinin başvurusu kabul edilmez.
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların, (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacaklar hariç)
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların, (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında
diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı
bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul
edilmez.

Requirements for application:
Candidates whose applications shall be accepted: On condition that the students are in the last
year of the school or graduate;
1- Those who are foreign national
2- Those who were born as Turkish citizen and get permission for deprivation of
citizenship from the Ministry of Interior and those who provide certificate in
accordance with the law.
3- Those, having dual citizenships, who were born as foreign nationals but get TR
citizenship later
4- Those who are TR citizens but complete their high school education in foreign
countries except TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus) (including those who
completed their educations in Turkish schools in a foreign country except TRNC)
5- Those who are TRNC citizens and lives there, and complete education in TRNC
having GCE AL exam results and those who get education between 2005 and 2010 in
colleges/high schools in other foreign countries and have/will have GCE Al exam
results.

Candidates whose applications shall not be accepted:
1- Those who are TR citizens and completed high school in Turkey or TRNC
2- Those who are TRNC citizens (except those who complete high school education in
TRNC schools, having GCE AL exam results and those who get education between
2005 and 2010 in colleges/high schools in other foreign countries and have/will have
GCE Al exam results.)
3- As defined in Article 1 Section b, those who are dual citizens and first citizenships of
them is TR (except those who complete their high school education in foreign
countries except from TRNC and those who completed their educations in Turkish
schools in a foreign country except TRNC)
4- Those who are dual citizens and one of the citizenships of them is TRNC (except
those who complete high school education in TRNC, having GCE AL exam results
and those get education between 2005 and 2010 in colleges/high schools in other
foreign countries and have/will have GCE Al exam results.)
5- Those who are TR citizens and study in foreign high schools in Turkey or in schools
affiliated to the embassies in Turkey, or those who were born as Turkish citizen and
have dual citizenships as defined in Article 2 .

