
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ (KATİP) ΓΙΑ ΣΟ 

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2019-2020 ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ 

ΚΑΙ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΖΦΗΟΤ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΓΛΩΑ Δ 

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ Ή ΓΔΝ ΓΝΩΡΗΕΟΤΝ ΚΑΘΟΛΟΤ 

 

Οι ςποτήθιοι απαιηείηαι να ηηπούν ηιρ παπακάηυ πποςποθέζειρ: 

 Να είλαη αιινδαπνί πνιίηεο (Οη ππήθννη ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, νη θάηνηρνη 

κπιε θάξηαο θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ δηαγξαθεί από ηελ Σνπξθηθή ππεθνόηεηα γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ έρνπλ δηθαίσκα αίηεζεο ζηηο ηνπξθηθέο ππνηξνθίεο.  

 Γηα ηνπο δεκόζηνπο ππάιιεινπο, λα έρνπλ εξγαζηεί ηνπιάρηζηνλ 3 ρξόληα ζε ζρεηηθό 

ίδξπκα θαη θαηά πξνηίκεζε λα έρνπλ νινθιεξώζεη ην κεηαπηπρηαθό/δηδαθηνξηθό 

ηνπο. 

 Γηα ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο επηζηήκνλεο, λα εξγάδνληαη ζε θάπνην παλεπηζηήκην/ 

εξεπλεηηθό θέληξν/επηζηεκνληθή αθαδεκία θαη λα έρνπλ νινθιεξώζεη ην 

δηδαθηνξηθό ηνπο ή λα ζπλερίδνπλ ηε δηδαθηνξηθή εθπαίδεπζή ηνπο.    

 Γηα ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο επηζηήκνλεο είλαη επηζπκεηό λα εξγάδνληαη ζε ηνκέα 

θνηλσληθώλ επηζηεκώλ θαη ζε αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηελ Σνπξθία. 

 Να κελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηελ ειηθία ησλ 40 εηώλ ηελ 01.01.2019. 

 Να κελ έρνπλ επσθειεζεί ε λα επσθεινύληαη από θάπνην πξόγξακκα ππνηξνθίαο 

ηεο Σνπξθίαο.  

Ζ ςποηποθία καλύπηει: 

 Η δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο είλαη 10 κήλεο. 

 Σν πξόγξακκα ηεο ππνηξνθίαο πξνβιέπεηαη λα μεθηλήζεη ηελ 21
ε
 Οθησβξίνπ 2019 

θαη λα ιήμεη ηελ 21
ε
 Απγνύζηνπ 2020. 

 Η ππνηξνθία θαιύπηεη ηα έμνδα εθκάζεζεο ηεο Σνπξθηθήο γιώζζαο, ηε κεληαία 

θάιπςε ππνηξνθίαο, ηα έμνδα κεηαθνξάο ηεο πξώηε άθημεο ζηελ Σνπξθία θαη ηελ 

επηζηξνθή από ηελ Σνπξθία ζην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

ρξεηάδεηαη, βνήζεηα ζηα έμνδα δηακνλήο.   

 Σν κεληαίν πνζό ππνηξνθίαο γηα ην αθαδεκαηθό έηνο 2019-2020 είλαη 2.000 ιίξεο 

Σνπξθίαο. 

 Η αζθάιεηα πγείαο θαιύπηεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν. 

 Σα καζήκαηα Σνπξθηθήο γιώζζαο πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην Κέληξν 

Γισζζώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Istanbul.  

 H εθπαίδεπζε ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο ζπλήζσο μεθηλάεη από ην βαζηθό επίπεδν Α1. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζεί ν ειάρηζηνο αξηζκόο αηόκσλ γηα θάπνην επίπεδν, 

ηόηε ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα μεθηλήζεη από άιιν επίπεδν.  



 

 

 ηε ιήμε ησλ 10 κελώλ νη ππνςήθηνη πνπ πεηπραίλνπλ ζηηο εμεηάζεηο απνθηνύλ ην 

δηθαίσκα λα πάξνπλ Πηζηνπνηεηηθό C1. 

 H ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα είλαη θαηά 80% ππνρξεσηηθή. 

 Οη ππνηξνθίεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ απέηπραλ ζηηο εμεηάζεηο κπνξνύλ λα κεησζνύλ 

θαηά 20%.   

 ε πεπίπηυζη αποςζίαρ και αποηςσίαρ, η ςποηποθία διακόπηεηαι. 

 

Αιηήζειρ: 

Οη αηηήζεηο ζα γίλνπλ από ηελ ηζηνζειίδα “tbbs.turkiyeburslari.gov.tr” ζηα αγγιηθά. Σα 

βήκαηα γηα ηελ αίηεζε είλαη ηα θάησζη: 

1.Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ινγαξηαζκό εγγξαθήο κε κηα έγθπξε δηεύζπλζε 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη λα εηζαγάγεη ζην ζύζηεκα ηνλ "Κσδηθό ρξήζηε" πνπ ηνπ 

απνζηέιιεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ έρεη δειώζεη. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αίηεζεο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηνλ ζύλδεζκν πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε πνπ έρεη δειώζεη. Δπίζεο ν ππνςήθηνο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζην Γεληθό 

Πξνμελείν καο ηνλ δεθαςήθην θσδηθό ρξήζηε πνπ μεθηλάεη κε ηνλ αξηζκό 20.   

2.Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο - πιεξνθνξίεο 

εθπαίδεπζεο - εξγαζηαθή εκπεηξία θ.ιπ. πνπ αλαγξάθνληαη ζην αξηζηεξό ηκήκα ηεο αίηεζεο 

θαη λα αλεβάζεη ζην ζύζηεκα (επηζπλάςεη) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

3.Η αίηεζε πξέπεη λα νινθιεξσζεί. (Σειεπηαία εκεξνκελία απνζηνιήο αηηήζεσλ ζην Γεληθό 

Πξνμελείν καο: 22.05.2019) 

Σα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα αλεβάζεηε ζην ζύζηεκα θαηά ηελ αίηεζε ζαο: 

 Γηαβαηήξην/Σαπηόηεηα* 

 Φσηνγξαθία* 

 Αλαιπηηθή Βαζκνινγία* 

 Απνιπηήξην* 

 Βεβαίσζε εξγαζίαο από ηελ εηαηξεία πνπ εξγάδεηαη ν ππνςήθηνο* 

 Βεβαίσζε άδεηαο από ηελ εηαηξεία ζηνλ ππνςήθην γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

πξόγξακκα ππνηξνθίαο 

 πζηαηηθέο επηζηνιέο από ηελ εηαηξεία πνπ εξγάδεηαη ν ππνςήθηνο. 
 

  

* Σα πεδία * είλαη ππνρξεσηηθά.  

 

Αξιολόγηζη: 

 

 Ζ κοινοποίηζη ηος ονόμαηορ ηος αιηούνηορ δεν ζημαίνει όηι ο ςποτήθιορ έσει 

λάβει ςποηποθία. 

 Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αηηήζεσλ ηνπο κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο εθαξκνγήο ησλ Σνπξθηθώλ Τπνηξνθηώλ. 

 Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θαζνξηζκέλεο αιιά 

πξέπεη λα ιεθζεί ππόςηλ ην ελδερόκελν αιιαγήο εκεξνκεληώλ. 


