
Туркийн тэтгэлэг

Туркийн тэтгэлэг нь боловсролын түвшин бүрт зориулсан өөр өөр, тусгай тэтгэлэгт
хөтөлбөрүүдтэй. Бакалавр, магистр, докторын зэрэгт урт хугацааны тэтгэлэг олгохоос
эхлээд судалгаа шинжилгээ, гавьяанд суурилсан тэтгэлэг, урлагийн тэтгэлэг, олон улсын
нэр хүндтэй байгууллагуудтай хамтарсан тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах зэрэг олон
шаардлага хангасан тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийг санал болгодог.

Өргөдлийн шалгуур:

Бакалаврын зэрэгт горилогчдын хувьд: хамгийн бага академик шаардлага нь 70%

Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны горилогчдын хувьд (анагаах ухаан, шүдний эмч, эмийн
сан): хамгийн бага академик шаардлага нь 90%

Насны шалгуур:

Бакалаврын хөтөлбөрт: 21 нас хүрээгүй байх

Боломжит бүлгүүд:

● Бүх улсын иргэд
● Төгсөгчид буюу тухайн хичээлийн жилийн эцэст төгсөх хүмүүс (2022 оны 8-р сараас

өмнө)
● Судлаачид, эрдэмтэн судлаачид

Шаардлага хангахгүй бүлгүүд:

● Туркийн иргэншлээ алдсан Туркийн иргэд, хувь хүмүүс
● Туркийн их, дээд сургуулиудад боловсролын зэргийн хөтөлбөрт элсэн суралцаж буй

хүмүүс

Турк улс нь олон улсын чанартай боловсрол эзэмших боломж, баялаг мэдлэг, туршлагаас
гадна дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн олон улсын оюутнуудад Туркийн хамгийн нэр
хүндтэй их, дээд сургуульд суралцах тэтгэлэг олгодог.

Туркийн тэтгэлэг нь засгийн газраас санхүүжүүлдэг, өрсөлдөөнт тэтгэлэгт хөтөлбөр бөгөөд
шилдэг оюутан, судлаачдад Туркийн шилдэг их дээд сургуулиудад бүтэн болон богино
хугацааны хөтөлбөрт хамрагдах боломжийг олгодог.

Туркийн тэтгэлэг нь улс орнуудын хамтын ажиллагаа, нийгэм хоорондын харилцан
ойлголцлыг бэхжүүлэх зорилготой ирээдүйн удирдагчдын сүлжээг бий болгох зорилготой
юм.

Өргөдөл гаргах хугацаа: Жил бүрийн 1-2-р сард

Туркийн тэтгэлэг юугаараа онцлог вэ?

Туркийн тэтгэлэг нь зөвхөн санхүүгийн дэмжлэг, сургалтын төлбөр, байр, эрүүл мэндийн



даатгал зэрэгт хамрагдаад зогсохгүй дээд боловсролын бүх шатанд шалгарсан
оюутнуудыг их дээд сургуульд зуучлах, эрдэм шинжилгээ, нийгэм, соёлын хэрэгслээр
хангадгаараа онцлог юм.

Өргөдөл гаргах боломжтой хөтөлбөрүүд нь: Бакалаврын болон магистрын
хөтөлбөрүүд

ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧИГ:

Туркийн тэтгэлэгт хамрагдах өргөдлийн систем (Türkiye Scholarships Application System
буюу TBBS)-ээр дамжуулан онлайнаар бүртгүүлэх өргөдөл гаргахдаа бүх горилогчид
дараах бичиг баримтыг системд байршуулах ёстой:

● Хүчин төгөлдөр биеийн байцаалтын бичиг баримт, иргэний үнэмлэх эсвэл паспорт
● Горилогчийн сүүлийн 1 жилийн хугацаанд авахуулсан гэрэл зураг
● Үндэсний шалгалтын дүн (хэрэв байгаа бол)
● Диплом эсвэл түр төгсөлтийн гэрчилгээ
● Дүнгийн хуудас
● Сонгосон их сургууль эсвэл хөтөлбөрт шаардлагатай бол олон улсын шалгалтын

дүн (GRE, GMAT, SAT гэх мэт).
● Сонгосон их сургууль эсвэл хөтөлбөрт шаардлагатай бол TOEFL, DELF зэрэг олон

улсын хэлний шалгалтын үр дүн
● Судалгааны сэдвийн санал болон таны хийсэн судалгааны бичмэл жишээ (зөвхөн

докторын зэрэгт өргөдөл гаргахад)

Чухал мэдээлэл:

Туркийн их дээд сургуулиудын олон хөтөлбөрийг турк хэлээр заадаг. Гэсэн хэдий ч зарим
тэнхим, их дээд сургуулиуд англи болон бусад хэл дээр хөтөлбөр санал болгодог. Ийм
хөтөлбөрт суралцах хүсэлтэй горилогчид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэлний
мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтын гэрчилгээг гаргаж өгөх боломжтой байх ёстой.
(Хэрэв сонгосон их сургуульд албан ёсоор зөвшөөрөгдсөн бол TOEFL эсвэл түүнтэй
адилтгах бусад гэрчилгээ). Эдгээр хөтөлбөрүүдийн ихэнх нь олон улсын элсэлтийн
шалгалтын дүнг шаарддаг (GRE, GMAT, SAT гэх мэт). Горилогчид өргөдлийн системд
хөтөлбөр сонгохдоо сургалт явагдах хэлийг шалгаж болно.

Үндэсний шалгалтын онооны оронд SAT эсвэл GCSE гэх мэт олон улсын боловсрол
эзэмшсэн бакалаврын зэрэгт горилогчид эдгээр олон улсын шалгалтын дагуу дунд
сургуулийг дүүргэхэд шаардагдах наад захын шаардлагыг хангасан байх ёстой.

Турк хэлний C1 түвшний гэрчилгээгүй бүх Туркийн тэтгэлэгт хамрагдагчид (Англи болон
бусад хэлний дунд хөтөлбөрт хамрагдсан хүмүүсийг оролцуулан) 1 жилийн турк хэлний
сургалтад хамрагдаж, хичээлийнхээ жилийн эцэст C1 түвшний гэрчилгээ авах ёстой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу:



https://www.turkiyeburslari.gov.tr/whyturkiyescholarships
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