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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (KATIP) ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 
ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι υποψήφιοι απαιτείται να τηρούν τις παρακάτω προυποθέσεις: 

• Να είναι αλλοδαποί πολίτες (Οι υπήκοοι της Τουρκικής Δημοκρατίας, οι κάτοιχοι 
μπλε κάρτας και τα άτομα που έχουν διαγραφεί από την Τουρκική υπηκοότητα για 
οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δικαίωμα αίτησης στις Τουρκικές υποτροφίες.  

• Για τους δημόσιους υπάλληλους, να έχουν εργαστεί τουλάχιστον 3 χρόνια σε σχετικό 
ίδρυμα και κατά προτίμηση να έχουν ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό/διδακτορικό 
τους. 

• Για τους ερευνητές και τους επιστήμονες να εργάζονται σε κάποιο πανεπιστήμιο/ 
ερευνητικό κέντρο/επιστημονική ακαδημία και να έχουν ολοκληρώσει το 
διδακτορικό τους ή να συνεχίζουν τη διδακτορική εκπαίδευση τους.    

• Για τους ερευνητές και τους επιστήμονες είναι επιθυμητό να εργάζονται σε τομέα 
κοινωνικών επιστημών και σε αντικείμενο σχετικό με την Τουρκία. 

• Να μην έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 40 ετών την 01.01.2019. 
• Να μην έχουν επωφεληθεί η να επωφελούνται από κάποιο πρόγραμμα υποτροφίας 

της Τουρκίας.  

Η υποτροφία καλύπτει: 

• Η διάρκεια της υποτροφίας είναι 10 μήνες. 
• Το πρόγραμμα της υποτροφίας προβλέπεται να ξεκινήσει την 21 Οκτωβρίου 2019 και 

να λήξη την 21 Αυγούστου 2020. 
• Η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα εκμάθησης της Τουρκικής γλώσσας, την μηνιαία 

κάλυψη υποτροφίας, τα έξοδα μεταφοράς της πρώτη άφιξης στην Τουρκία και στο 
τέλος της εκπαίδευσης την επιστροφή από την Τουρκία καθώς και σε περίπτωση που 
χρειάζεται, βοήθεια στα έξοδα διαμονής.   

• Το μηνιαίο ποσό υποτροφίας για το ακαδημαικό έτος 2019-2020 είναι 2.000 Λίρες 
Τουρκίας. 

• Η ασφάλεια υγείας καλύπτεται από τον ενδιαφερόμενο. 
• Τα μαθήματα Τουρκικής γλώσσας προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο Κέντρο 

Γλωσσών του Πανεπιστημίου Istanbul.  
• H εκπαίδευση της Τουρκικής γλώσσας συνήθως ξεκινάει από το βασικό επίπεδο Α1. 

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ατόμων για κάποιο επίπεδο 
τότε η εκπαίδευση μπορεί να ξεκινήσει από άλλο επίπεδο.  

• Στη λήξη των 10 μηνών οι υποψήφιοι που πετυχαίνουν στις εξετάσεις αποκτούν το 
δικαίωμα να πάρουν Πιστοποιητικό C1. 

• H συμμετοχή στα μαθήματα είναι κατά 80% υποχρεωτική. 
• Οι υποτροφίες των υποψηφίων που απέτυχαν στις εξετάσεις μπορούν να μειωθούν 

κατά 20%.   
• Σε περίπτωση απουσίας και αποτυχίας, η υποτροφία διακόπτεται. 



 

Αιτήσεις: 

Οι αιτήσεις θα γίνουν από την ιστοσελίδα “tbbs.turkiyeburslari.gov.tr” στα αγγλικά. Τα 
βήματα για την αίτηση είναι ως κάτωθι: 

1.Ο υποψήφιος πρέπει να δημιουργήσει ένα λογαριασμό εγγραφής με μια έγκυρη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να εισάγει στο σύστημα τον "Κωδικό χρήστη" που του 
αποστέλλεται στη ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει. Για την ολοκλήρωση της 
αίτησης πρέπει να ακολουθήσει τον σύνδεσμο που του αποστέλλεται στη ηλεκτρονική 
διεύθυνση που έχει δηλώσει. Επίσης ο υποψήφιος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Γενικό 
Προξενείο μας τον δεκαψήφιο κωδικό χρήστη που ξεκινάει με τον αριθμό 20.   

3.Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει προσωπικές πληροφορίες - πληροφορίες 
εκπαίδευσης - εργασιακή εμπειρία κ.λπ. που αναγράφονται στο αριστερό τμήμα της αίτησης 
και να ανεβάσει στο σύστημα (επισυνάψει) τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

4.Η αίτηση πρέπει να ολοκληρωθεί. (Τελευταία ημερομηνία αποστολής αιτήσεων στο Γενικό 
Προξενείο μας:22.05.2019) 

Τα έγγραφα που πρέπει να ανεβάσετε στο σύστημα κατά την αίτηση σας: 

• Διαβατήριο/Ταυτότητα* 
• Φωτογραφία* 
• Αναλυτική Βαθμολογία* 
• Απολυτήριο* 
• Βεβαίωση εργασίας από την εταιρεία που εργάζεται ο υποψήφιος* 
• Βεβαίωση άδειας από την εταιρεία στον υποψήφιο για την συμμετοχή του στο 

πρόγραμμα υποτροφίας 
• Συστατικές επιστολές από την εταιρεία που εργάζεται ο υποψήφιος. 

 
  
* Τα πεδία * είναι υποχρεωτικά.  
 
Αξιολόγηση: 
 

• Η κοινοποίηση του ονόματος του αιτούντος δεν σημαίνει ότι ο υποψήφιος έχει 
λάβει υποτροφία. 

• Οι υποψήφιοι μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα των αιτήσεων τους μέσω του 
συστήματος εφαρμογής των Τουρκικών Υποτροφιών. 

• Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του προγράμματος είναι καθορισμένες αλλά 
πρέπει να ληφθεί υπόψιν το ενδεχόμενο αλλαγής ημερομηνιών. 

 

 

 

 


