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TAYVAN BURSU 

10.01.2018 

Tayvan - Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile birlikte başarılı Türk

öğrencilerin Tayvan'da lisans, yüksek lisans veya doktora eğitim görmesini 

teşvik etmek için Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aşağıdaki şartlarla burs 

verecektir. 

2. BURS MiKTARI VE SÜRESİ:

Burs üç çeşittir ve 2018 yılı için verilecek bursun kontenjanı Tayvan Milli Eğitim

Bakanlığı (MEB) tarafından toplam� kişi olarak belirlenmiştir. 

(l), Lisans Bursu: 

A. Süre: En fazla 4 sene

B. Burs: Okul harcı (iVIEB tarafından ıııaksiıııuııı 40,000 NT(Tayvoıı Doları) 

tutarındaki miktar ödenecektir, aşan kısmı bursiyeriıı kendisi tarafından

karşılanacaktır) .. Ayrıca ayda 15,000 NT (yaklaşık 470 ABD Doları) eğitim

görecegi üniversite tarafından öğrencinin banka hesabına burs olarak yatırılacaktır.

(2) , Yüksek Lisans Bursu:

A. Süre: En fazla 2 sene

B. Burs: Okul harcı (MEB tarafından ıııaksiıııuııı 40.000 NT(ToyvJıı Duiarıı 

tutarındaki miktar ödenecektir, aşaıı kısıııı bursiyerin kendisi tarafından

karşılanacaktır). Ayrıca ayda 20,000 NT (yaklaşık 6:25 ABD Dolaı·ı) eğitim

görecegi üniversite tarafından öğrencinin banka hesabına burs olarak yatırılacaktır.

(3) , Doktora Bursu:

A. Süre: En fazla 4 sene

B. Burs: Okul harcı (MEB tarafından ıııaksinıuııı 40,000 NT(Tuyvnıı Doları) 

tutarındaki miktar ödenecektir, aşan kısıııı bursiyerin kendisi tarafından

karşılamıcaktır). Ayrıca ayda 20,000 NT (yaklaşık 6:25 ABD Doları) eğitim

görecegi üniversite tarafından öğrencinin banka hesabına burs olarak yatırılacaktır.

(4) , Yukarıdaki belirtilen burs Eylül ayıııdan başlar ve takip eden yılın Ağustos

ayının sonuna kadar devam eder. Bursiyer düzenli olarak eğitim-öğretim
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dönemi başlarında iiniversitesine kaydını yaptırmadığı takdirde bursu iptal 
edilir. Dönemler arasında kayıt dondurma gibi işlemler yaptırılamaz. 

(5) , Gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, sigorta ve diğer gündelik masraflar

bursiyer tarafından karşılanacaktır.

(6) • Burs miktarı Tayvan'da eğitim göreceği üniversite tarafından kazanan

adaya ödenecektir. (Detaylar için İngilizce Guidelin.e'a bakın;z.) 

(7) • 2018 Akademik Yılı Milli . Eğitim Bakanlığı Tayvan Bursunu

Kazananlara. yönelik Üniversiteler Tarafından Sağlanan Öğrenim 

Ücretleri ve Muhtelif Gider İndirimlerine yönelik ayrıntılı belgeyi ekte 

inc�l�Y�!'�lir��i_z�_ ·"-�-<--�---�,

. 3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK TEMEL ŞARTLAR: 
(1) , Tabiyeti: Tiirkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Ancak aynı zamanda

Tayvan vatandaşı olmamak)

(2) , Eğitim düzeyi: En az Lise mezunu, iyi bir akademik geçmişe ve not

ortalamasına sahip olmak; 

(3) , Dil yeteneği:
A. Eğitim dili tamamen İngilizce olmayan · programlarda öğrenim

görecek tiim adaylar için : TOCFL sınavına (Test of Chinese as a
Foreign Language) katılıp ve en az Level 3 sertifikası alması
gerekir;

B. Eğitim dili tamamen İngilizce olan pr_ogramlarda öğrenim görecek

tiim adaylar için : · Belirtilen . İngilizce sınavlardan en az birine
katılmış ve yeterİi ptİanı almış olmaları gerekir(TOEFL-iB� 61. TOEIC

' 
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600, IELTS 5.5 veya Yabancı Dil Bilgisi Sevive Tespit Sınay_l(YDSI �Lüzeri). = - -
---::---- - -- --------· -�---�---....-: ....... · _·--�----:---��--. ....,,,_�.- :=-:.:-··��-� ---.- .� .. ..::.-- . .  , - - ,. 

Daha önce eğitim dili İngilizce olan bir okuldan mezun olan

adayların yeterlilik sınavlarına katılmalarına gerek ·yoktur. Çince

bilmesi avantajdır�

(4) , Tayvan · genel kültür_ bilgisine- sahip olmaları tavsiye edilmektedir.
Tayvan'da eğitimini siirdürürken yaşam tarzına da uyum sağlayabilecek 
yeterlilikte olmak; 

(5) , Sağlık durumu elverişli olmak;
(6) , Ahlaki değerlere sahip olmak;
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(7) ' Aşağıda belirtilen maddelerden herhangi birisini taşıyan adaylar

Tayvan Bursuna başvuramazlar. 

A. Tayvan vatandaşı olanlar.

B. Halen Tayvan'da bir üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora

yapanlar veya eğitimini dondurmuş olanlar okumakta oldukları dönem

için başvuru yapamazlar. Örneğin. halen Tayvan'da lisans eğitimi

almaktaysanız, lisans bursu için, yüksek lisans veya doktora eğitimi

almaktaysanız yüksek lisans veya doktora bursu için başvuramazsınız.

Almakta olduğunuz eğitimin bir üstü için başvuru yapmanızda bir engel

yoktur.

C. Burs sürecinde aynı zamanda öğrenci değişim programında olanlar.

D. Daha önce Tayvan·da aynı seviyedeki eğitimi görmüş olanlar.

E. Daha önce "Tayvan Bursu"ndan (lisans,yiiksek lisans veya doktora) toplam 5

yıl faydalanmış olanlar. Ömegin. dcıha önce !iscıns !nırsıından -1 yıl

.vcırcırlcındını::: ve bi:::den dcıhcı sunrcı master bıırsıı kcccındzm:::. Bıı

durumda, bi:::den, önceden -1 yıl burs aldığım::: için 2 yı.l olan master

bıırsıımm sadece 1 yılını burslu okuyobilirsini:::.. Çiinkii cılacağım::. burs

miktarı belirtildiği gibi toplamda 5 yılı geçeme:::.

F. Daha önce Tayvan Bursu veya Tavvan Cin Dili E§:itimi Bursu kazanmış

fakat vazgeçmiş veya bursu Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

iptal edilmiş olanlar.

G. Tayvan hükünıetinden veya Tayvan'daki diğer eğitim kuruluşlarının

herhangi birinden başka bir burs almakta olanlar.

(8), Tayvan bursunun kazanıl111ası için Tayvan'daki üniversitelerde lisans. 

yüksek lisans ya da doktora progra111larından birine kabul edil111iş olmak 

gerekmektedir. Bu sebeple burs için Taipei Ekonomi ve Kültür 

Misyonu'na başvururken es zamanlı olarak Tavvan'daki üniversitelere 

de başvurmak gereklidir. 

4. BAŞVURU TARİHİ:

(1) , 31 Mart 2018 tarihine kadar başvuru evraklarının Taipei Ekono111i ve

Kültür Misyonuna (Adresi: Resit Galip Cad. Rabat Sok. No. ı 6 G.O.P. 06700 Ankara

Turkey) ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yal)ılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. 
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(2) ... Başvurular üçüncü şahıslar tarafından elden de teslim edilebileceği . gibi

posta yoluyla da gönderilebilir. Posta yoluyla yapılan başvurularda

postadaki gecikmeler ya da aksaklıklardan Misyonumuz sorumlu değildir. 

5.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (SIRA İLE ZIMBALAMAK 

GEREKMEKTEDİR):

(1) ... Tayvan Bursu Başvuru. Formu ( http://www.roc-taiwaıı.or(!{fR adresinden

ulaşılabilir.) 

(2) � Türk Pasaportu ve nüfus cüzdanın fotokopisi (Pasaportu olmayan adaylar

sadece Nüfus Cüzdanı ile baş�uru yapabilirler.) 

. (3) ... - En''son mezun oliiıfan-okuldan. alınan diploma fotokopisi (Bıına başvuru 

döneminde henüz mezun olmamış olanlar ise burs dönemi başlamadan mezun 

olabileceğini gösteren öğrenci belgesi.' Diploma fotokopisi ya da öğrenci belgesi mutlaka 

okul tarafından ıslak imzalı ve damgalı olmalıdır. Öğrenci belgesi sadece başvurma 

hakkınızı sağlar. bursun çıkması dunımunda sonrasında mutlaka imzalı. damgalı diploma. 

fotokopisi istenecektir.) 
. . 

(4) ... Transkript(Mezun olunan ·ok�ıl tarafınd�n ı�lak imzalı ve damgalı olmalıdır)

(5) ... İki adet referans mektubu

(6)... Özgeçmiş

(7)... Tayvan'daki Üniversiteye başvuru yapıldığını gösteren belge

A. Üniversite seçmek için http://www.studvintaiwan.orduniversities.html

sitesini inceleyebilirsiniz ..

B. Tayvan Bursuna başvuru aşamasında okullara yaptığınız başvurunun

çıktısını Misyonumuza sunmanız yeterlidir. Başvuru bilgisayar

ortamında yapılmış ise başvuru yapıldığına dair bilgisayar çıktısı ya da

başvuru yapıldığına dair okulunuzdan e.;;pÖsta ·almış-iseniz,- o-e:postanın -- -

çıktis'ı yeterlidir. Tayvan·ctaki Üniversite tarafından kabul davetiyesi

ancak Misyonumuzdan bi.ırs kazanılması halinde, daha sonraki süreçte

bursiyerden istenecektir.

(8) ... Dil Sertifikası:

A. Eğitim dili İngilizce olmayan üniversitelerde öğrenim görecek

adaylar için : TOCFL(Test of Chinese as a Foreign Language) Level 3 üzeri

veya eşdeğerliği· kabul edilen Çince sınavların eşdeğer olan puanına

göre aynı düzeyini gösterir belgenin fotokopisi.(TOCFL sınavının 2018
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yılının Mayıs ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanmaktadır. Detaylar 

http://www.rnc-taiwan.org/TR adresinden il:111 edilecektir) 

B. Eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde öğrenim görecek adaylar

için

(A). Belirtilen yeterlilik sınavlarından gerekli puanın alındığını

gösteren belgenin fotokopisi. (Örneğin: TOEFL-iBT 61 , TOEIC 600. 

JEL TS 5.5 veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit SınavııYDSı 51 lizeri): 

(8). Daha önce tamamen İngilizce eğitim veren bir okuldan mezun 

olanların okullarından aldıkları İngilizce yeterlilik sertifikası. 

(9) ' Islak imzalı Tayvan Bursu Sözleşmesi (aday tarafından imzalanacaktır)

(10) ' Ek belgeler(Alınan kurs. seminer ve sertifikalar. aktivite. yardım kurumları liyelikleri

v.b. belgelerin fotokopisi )

6. ÖN ELEME ve FORMLARI İNCELENfV!ESİ:

(1) , Jürinin prensipleri:

Jüri, adayların başvuru formlarını esas alarak, başvuru şartlarına

uygunluk. not ortalaması. yabancı dil yeteı·liliği. araştırma projesi vb. 

kriterler üzerinden değerlendirmeler yapacak ve mülakata çağıracağı 

adayları belirleyecektir. 

(2) , Sonucun açıklanması:

29 Haziran 2018 tarihinde Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu. 

İnternet sitesinde (htto://www.roc-laiwan.om:/tr/ı sonuçları ilan 

edecektir. 

7. DİGER ÖNEMLİ NOTLAR:

(1), Evrakların İngilizce veva Cince olarak hazırlanması 2:erekmektedir.

Türkçe hazırlanan evraklar değerlendirmeye cılınmayacaktır. Başvuru 

formunun bilgisayarda doldurması gerekmektedir. 

(2) , Tayvan Bursu, gidilecek olan üniversitenin dil eğitimi ıçııı hazırlık

programı olması hcıliııde hazırlık dönemini kapsamayacaktır. 

(3) , Tayvan'da eğitim dili tamamen İngilizce olan üniversitelerin listesi ıçın

http ://ww,.v.stucl vi ntaiwan .orrıJprngrams sitesi ıı i iııceleyebi 1 irsin iz.
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(4) , Burs kazananlar, üniversite açılışında ve sonraki dönem başlarında

kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde _ bursları iptal edilecektir. · Burs 

dondurmak söz konusu değildir. 

(5), Yanlış doldurulmuş başvuru formu veya formun kendisinin yanlış olması 

(Örn: geçen seneki başvuru formu) veya eksik evraklar olduğu takdirde 

başvuru kabul edilmeyecektir. 

(6) , Başvuru formu ve ekteki evrakları iade edilmeyecektir.

8. BURSLARLA İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

TAIPE} EKONOMİ VE:.KÜLTÜ_� MİSYONU 

Faks: +90-312-447-8465 

Adres: Reşit Galip Cad. Rabat Sok. No: 16 G:O.P / ANKARA 

E-posta: turtaipei@griiail.com

Website: http://www.roc-taiwan.org/tr/
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