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Türkiye Scholarships — це фінансована державою стипендіальна програма
вищої освіти, яку проводить Турецька Республіка для іноземних студентів.
Основною метою Türkiye Scholarships є надання рівних можливостей успішним
студентам у всьому світі для отримання ними стипендіальної освіти за
міжнародними стандартами. Вона також спрямована на розвиток взаємного
співробітництва між Турецькою Республікою та іншими країнами і внесок у
регіональний та глобальний розвиток у багатьох сферах від академії до
мистецтва, від економіки до літератури, технологій до архітектури.
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Що покриває стипендіальна програма:
забезпечує місце для навчання в університетах і факультетах.
включає плату за навчання.
дозволяє вивчити мову країни з 1-річним курсом турецької мови.
надає житло студентам, які прибувають у нову країну.
підтримує вас під час подорожі до Туреччини та коли ви повертаєтеся до своєї
країни після закінчення періоду навчання та покриває ваш одноразовий
авіаквиток.
дозволяє в повній мірі скористатися широкими медичними послугами, коли
це необхідно, разом із медичним страхуванням.
також надає щомісячну стипендію – 1000 TL на рівні бакалавра, 1400 TL на
рівні магістра та 1800 TL на рівні PhD на місяць.

Türkiye Scholarships пропонує багато можливостей для отримання
кваліфікованих стипендій, починаючи від довгострокових стипендій за
програмами освітнього рівня бакалавра, магістра та доктора філософії для
проведення досліджень, стипендій в галузі мистецтва до спільних
стипендіальних програм, створених з міжнародними авторитетними установами.
Вимоги до кандидатів.
Вікові обмеження.
Для програм бакалаврату: віком до 21 року.
Для магістерських програм: вік до 30 років.

Для програм PhD: вік до 35 років.
Для дослідницької стипендії: віком до 45 років.
Можуть подаватися на програму громадяни всіх країн, випускники або
ті, хто закінчить навчання наприкінці поточного навчального року (до серпня
2022 р.), дослідники та науковці.
Не можуть подаватися на програму громадяни Турецької Республіки та
особи, які втратили турецьке громадянство; особи, які в даний час навчаються на
програмах турецьких університетів на рівні освіти, на який вони будуть
подаватися.
Більш детально за посиланням
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/scholarshipsprograms
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5 кроків щоб падати документи на отримання стипендії:
Створити персональний акаунт на Türkiye Scholarships Application System
(TBBS)
Завантажити всі необхідні документи.
Вказати університет та програму, яку ви бажаєте.
Написати дійсний лист про наміри пояснюючи свій вибір, очікування та цілі
на майбутнє.
Після перегляду всіх етапів і документів, необхідно підтвердити вашу заявку.

Перелік необхідних документів.
Для заявок, поданих онлайн через систему заявок на отримання стипендій
Türkiye Scholarships Application System (TBBS), усі кандидати повинні
завантажити в систему такі документи:
✓ Дійсний документ, що посвідчує особу, посвідчення особи або паспорт.
✓ Фотографія кандидата, зроблена за останній рік.
✓ Результати національного іспиту (якщо є).
✓ Диплом або тимчасове свідоцтво про закінчення навчання.
✓ Додаток до диплому.
✓ Результати міжнародних іспитів (GRE, GMAT, SAT тощо), якщо цього
вимагає обраний університет або програма.
✓ Результати міжнародних мовних тестів, таких як TOEFL, DELF, якщо цього
вимагає вибраний університет або програма.
✓ Пропозиція щодо теми дослідження та письмовий приклад дослідження, яке
ви проводили (тільки для PhD заяв).
Більш детально за посиланням
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/applysteps
Період подачі необхідних документів на стипендіальну програму: 10 січня
– 20 лютого 2022 року.
Більше інформації щодо важливих дат проходження конкурсу
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/calendar
Оцінювання кандидатів.

Усі заявки розглядаються на основі таких основних критеріїв, як мінімальні
досягнення в навчанні, вікові обмеження для кожного рівня освіти та необхідні
документи.
Заявки від погоджених кандидатів розглядаються Експертним комітетом за
різними критеріями, такими як академічний статус, попередня кваліфікація,
академічні інтереси, кар’єрні цілі, узгодженість преференції вибору, зміст листа
про наміри та участь у громадській діяльності. Після цього етапу встановлюється
остаточний список кандидатів, які мають право на співбесіду.
Кандидати, відібрані з більш ніж 100 країн у остаточному списку, оцінюються
комісіями співбесіди, до складу яких входять науковці та експерти. Інтерв’ю
зазвичай триває 15-30 хвилин.
Результати співбесід з абітурієнтами, проведених комісіями співбесіди,
оцінюються приймальною комісією та формується список претендентів, які
отримають стипендію.

