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Taipei Eeenomlc &, Cultural MissiolITl in Ankara

02.02.2016

Saym Rektor,

Tayvan-TOrkiye arasmdaki lliskilerin geli~tirilmesi, kOltor ve egitim ahsverisinin
yaprlmas: arnaci ile Tayvan HOkOmeti tarafrndan her YII karsrhkstz olarak burs
verilmektedir.

Son basvuru tarihi 31 Mart 2016 olan 2016 YIIITayvan Burslan ile ilgili detaylar

www.roc-taiwan.org/TR adresindeki Misyonumuz internet sitesinde yaymlanmakta
olup, aynca ekte bilgilerinize sunulrnustur.

Sayqrlanrruzla,

ResitGaJipCaddesi Rabat Sokak No:16 G.O.P. 06700 Ankara, TURKEY

TEL: (90) 312436 7255 FAX: (90) 3124478465
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TAYVAN <;iN ntr.t EGiTiMi BURSU

15.01.2016
1. BURS AMACI:

Tayvan - Turkiye arasmdaki iliskilerin gelistirilmesi ile birlikte kultur ve

egitim alisverisinin yapilmasi icin Tayvan Milli Egitim Bakanlrgi (MOE)

asagidaki sartlarla burs verecektir.

2. BURS MiKTARI:

(1) , Ayda NT 25,000 (yaklasik 780 ABD Dolan) olarak verilecektir.

(2)' Gidis-donus ucak bileti, Cince egitim kayit ucreti, konaklama, sigorta ve

diger gundelik masraflar, alman bursun icerisinden ve bursiyer tarafindan

karsilanacaktir .

(3) , Burs miktan Tayvan'daki okul tarafindan kazanan adaya odenecektir.

(Detaylar icin Ingilizce Guideline'a baknnz.)

3. BURS sOREsi:
(1) , Burs suresi 3 aylik, 6 aylik, 9 aylik ya da en fazla bir yillik olarak

verilecektir.

(2) , Burs baslangic ve bitis tarihi 1 Eyllil 2016 - 31 Agustos 2017 arasindadir.

Secilen burs surelerinde daha sonra uzatma, kisaltma veya tarih arahklanru

degistirme gibi islernler yapilamayacaktrr.

4. BA~VURACAK ADAYLARDA ARANACAK TEMEL ~ARTLAR:

(1) , Tabiyeti: Turkiye Cumhuriyeti vatandasi olmak (Ancak ayrn zamanda

Tayvan vatandasi olmamak)

(2) , Yas smin: 31 Mart 1998 veya evvelsinde dogmus olmak;

(3) , Egitim duzeyi: En az Lise mezunu ve iyi bir akademik gecmise sahip olmak;

(4) , Dil yetenegi ve kultur bilgileri : Basvuracak turn adaylann Cince veya

ingilizce bilmesi avantajdir. Tayvan genel kultur bilgisine sahip olmalan

tavsiye edilmektedir. Tayvan'da egitimini surdururken yasarn tarzma da

uyum saglayabilecek yeterlilikte olmak;

(5)' Saghk durumu elverisli olmak;

(6) , Ahlaki degerlere sahip olmak;
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(7) , Asaglda belirtilen maddelerden herhangi birisini taSIYan adaylar

Tayvan Cin Dili Egitimi Bursuna basvuramazlar.

A. Hal en yabanci ogrenci olarak Tayvan'daki Cin DiIi Egitim Merkezine

kayrt yaptinp okumakta olan veya Tayvan'da liseden ya da

Universiteden mezun olanlar.

B.Daha once "Tayvan Cin Dili Egitirn Bursu" veya "Tayvan Bursu"ndan

(lisans,yiiksek Iisans ve doktora icinalman burs tiirii) faydalanmis olanlar.

C. Bursu sUrecinde ayru zamanda ogrenci degisim prograrrunda olanlar

D. Tayvan hukumetinden veya Tayvan'daki diger egitim kuruluslannm

herhangi birinden baska bir burs almakta olanlar.

5. BASVURU TARiHi:

(1) -, 31 Mart 2016 tarihine kadar basvuru evraklanrun Taipei Ekonomi ve

KUItUrMisyonuna (Adresi:ResitGalipCad.RabatSok.No. 16 G.O.P.06700 Ankara

Turkey)ulastmlmasi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapdan basvurular
kabul edilmeyecektir.

(2) , Basvurular ucuncu sahislar tarafindan elden de teslim edilebilecegi gibi

posta yoluyla da gonderilebilir. Posta yoluyla yapilan basvurularda

postadaki gecikmeler ya da aksakhklardan Misyonumuz sorumlu degildir.

6.BASVURU i<;iN GEREKLi BELGELER(SIRA iLE ZIMBALAMAKGEREKMEKTE):

(1)' Tayvan Cin Dili Egitimi Bursu Basvuru Formu ( http://www.roc
taiwan.org/TRadresindenulasilabilir.)

(2)' Turk Pasaportu ve nufus cuzdamn fotokopisi (Pasaportuolmayanadaylar
sadeceNufus Cuzdarn ilebasvuruyapabilirler.)

(3)' En son mezun olunan okuldan ahnan diploma fotokopisi (Mezunolunan

okultarafindan rslak imzahvedamgaholmahdir)

(4), Transkript(Mezun olunanokultarafindanislak irnzah vedamgah olmalrdrr)

(5)' iki adet referans mektubu

(6)' Ozge~mi~

(7), Tayvan Milli Egitim Bakanligi (MOE) tarafmdan belirtilen Cin Dili

Egitim Merkezlerine (Dil egitim merkezlerininisimleri ekte bulunmaktadir;

http://goo.gIlToh6SI)basvuru yapildigmi gosteren beige. (Basvurubilgisayar

ortarrundayapilrrus ise basvuruyapildrgrna dairbilgisayarciknsr ya da basvuruyapildrgma
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dair okulunuzdane-postaalnus iseniz,0 e-postarnn crktisi. Cin Dili Egitimi Bursuna

basvuruasamasinda okullarayapugrruz basvurunun ciktrsmi Misyonumuzasunrnaruz

yeterlidir.Tayvan'dakiokul tarafmdan kabul davetiyenizancakMisyonumuzdanburs

kazanmaruz halindesonrakisurectebursiyerdenistenecektir.)

(8)' Ek belgelertxtman kurlseminersertifikalan,aktivite/yardimkurumlanUyelikleriv.b.)

7. ON ELEME ve FORMLARIN iNCLENMESi:

(1) , Ilirinin prensipleri:

Juri, adaylann basvuru formlanru esas alarak, basvuru sartlanna

uygunluk, not ortalamasi, yabanci dil yeterliligi, arastirma projesi vb.

kriterler tizerinden degerlendirecek ve mulakatrsozlu) smavma davet

edecegi adaylan belirleyecektir.

(2) , Sonucun aciklanmasi:

15 Haziran 2016 tarihinde Taipei Ekonomi ve Kultur Misyonu

internet sitesinde (http://www.roc-taiwan.org/tr/) ilan edilecektir.

8. DiCIERONEMLi NOTLAR:

(1) , Evraklarm ingilizce veya Cince olarak haZlrianmasl gerekmektedir.

Turkce hazirlanan evraklar degerlendirmeye almmayacaktrr. Basvuru

formunun bilgisayarda doldurmasi tavsiye edilmektedir

(2), Yanhs doldurulmus basvuru formu veya formun kendisinin yanhs olmasr

(Om: gecen seneki basvuru formu) veya eksik evraklar oldugu takdirde

basvuru kabul edilmeyecektir.

(3) , Basvuru formu ve ekteki evraklan iade edilmeyecektir.

9. BURSLARLA iLGiLi AYRINTILI BiLGi i<;iN:

TAIPEI EKONOMi VB KULTOR MiSYONU

Tel:+90-312-436-7255#119

Faks: +90-312-447-8465

Adres: Resit Galip Cad. Rabat Sole No: 16G.O.P / ANKARA

E-posta: turtaipei@gmail.com

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

25.01.2016

1. BURS AMACI:

Tayvan - Turkiye arasmdaki iliskilerin gelistirilmesi ile birlikte basanli TUrk

ogrencilerin Tayvan'da lisans, yUksek lisans veya doktora egitirn gormesini tesvik

etmek icin Tayvan Milli Egitim Bakanhgi (MEB) asagrdaki sartlarla burs verecektir.

2. BURS MiKTARI VE SUREsi:

Burs Uy cesittir ve 2016 yrli icin verilecek bursun kontenjaru Tayvan Milli Egitim

Bakanhgi (MEB) tarafmdan toplam ~ kisi olarak belirlenmistir.

(1) , Lisans Bursu:

A. SUre:En fazla 4 sene

B. Burs: Okul harci (MEB tarafmdan maksimum 40,000 NT(Tayvan Dolan) tutanndaki

miktan odenecektir, asan kismi bursiyerin kendisi tarafindan karsilanacaktir). Aynca

ayda 15,000 NT (yaklasik 470 ABD Dolan) egitim gorecegi Universite tarafrndan

ogrencinin banka hesabma burs olarak yatmlacaktir.

(2), YUksekLisans Bursu:

A. SUre:En fazla 2 sene

B. Burs: Okul harci (MEB tarafmdan maksimum 40,000 NT(Tayvan Dolan) tutarindaki

rniktan odenecektir, asan kisrm bursiyerin kendisi tarafrndan karsilanacaktir). Aynca

ayda 20,000 NT (yaklasik 625 ABD Dolan) egitim gorecegi universite tarafmdan

ogrencinin banka hesabina burs olarak yannlacaktir.

(3) , Doktora Bursu:

A. SUre:En fazla 4 sene

B. Burs: Okul harci (MEB tarafmdan maksimum 40,000 N'T(Tayvan Dolan) tutarindaki

miktan odenecektir, asan kismi bursiyerin kendisi tarafmdan karsilanacaktir). Aynca

ayda 20,000 NT (yaklasrk 625 ABD Dolarl) egitim gorecegi universite tarafindan

ogrencinin banka hesabina burs olarak yatmlacaktir.

(4) , Yukandaki belirtilen burs Eyliil aymdan baslar ve takip eden yilm Agustos

aymm sonuna kadar devam eder. Bursiyer duzenli olarak egitim-ogretim

donemi baslannda tiniversitesine kaydiru yapurmadigi takdirde bursu iptal

edilir. Donemler arasmda kaYltdondurma gibi i~lemler yaptmlamaz.
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(5)' Gidis-donus ucak bileti, konaklama, sigorta ve diger gundelik masraflar, alman

bursun icerisinden ve bursiyer tarafmdan karsilanacaknr.

(6) , Burs miktan Tayvan'da egitim gorecegi universite tarafmdan kazanan adaya

odenecektir. (Detaylar icin ingilizce Guideline'a bakrmz.)

3. BASVURACAK ADAYLARDA ARANACAK TEMEL SARTLAR:
(1), Tabiyeti: Turkiye Cumhuriyeti vatandasi olmak (Ancak ayni zamanda Tayvan

vatandasi olmamak)

(2) , Egitim diizeyi: En az Lise mezunu, iyi bir akademik gecrrnse ve not

ortalamasma sahip oimak;

(3) , Dil yetenegi:

A. Egitim dili tamamen ingilizce olmayan programlarda ogrenim gorecek

turn adaylar icin : TOCFL smavma (Test of Chinese as a Foreign

Language) katihp ve en az Level 3 sertifikasi almas1 gerekir;

B. Egitim dili tamamen ingilizce olan programlarda ogrenim gorecek turn

adaylar icin : Belirtilen ingilizce smavlardan en az birine katilmrs ve

yeterli puanr alnus olmalan gerekir(TOEFL-iBT61 , TOEIC600, IELTS5.5

veyaYabancr DiIBiIgisiSeviyeTespitSmaVI(YDS)51 lizeri).Daha once egitim

dili ingilizce olan bir okuldan mezun olan adaylann yeterlilik

smavlanna katilmalanna gerek yoktur. Cince bilmesi avantajdir;

(4)' Tayvan genel kultur bilgisine sahip olmalan tavsiye edilmektedir. Tayvan'da

egitimini surdururken yasam tarzma da uyum saglayabilecek yeterlilikte oimak;

(5)' Saghk durumu elverisli olmak;

(6) , Ahlaki degerlere sahip olmak;

(7) , Asazrda belirtilen maddelerden herhangi birisini taSIYan adaylar Tayvan

Bursuna basvuramazlar.

A. Tayvan vatandasi olanlar.

B. Halen Tayvan'da bir univcrsitede lisans, yiiksek lisans ve doktora yapanlar

veya egitimini dondurrnus olanlar okumakta olduklan donem icin basvuru

yapamazlar. Ornegin, halen Tayvan'da lisans egitimi almaktaysarnz, Iisans

bursu icin, yuksek lisans veya doktora egitimi alrnaktaysaruz yuksek lisans

veya doktora bursu icin basvurarnazsuuz. Almakta oldugunuz egitirnin bir

ustu icin basvuru yapmaruzda bir engel yoktur.

C. Burs surecinde ayru zamanda ogrenci degisim programmda olanlar.
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D. Daha once Tayvan'da ayni seviyedeki egitimi gormus olanlar.

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

faydalanmis olanlar. Ornegin, daha once lisans bursundan 4 yil

yararlandiniz ve bizden daha sonra master bursu kazandiruz. Bu durumda,

bizden, onceden 4 ytl burs aldigtniz icin 2 yil olan master bursunun sadece 1

Y1Zzm burslu okuyabilirsiniz. Cunku alacaginiz burs miktari belirtildigi gibi

toplamda 5yilt gecemez.

F. Daha once Tayyan Bursu veya Tayyan Cin Dili Egitimi Bursu kazanmis

fakat vazgecmis veya bursu Tayvan Milli Egitim Bakanhgi tarafindan iptal
edilmis olanlar.

G. Tayvan hiikiimetinden veya Tayvan'daki diger egitim kuruluslanrun

herhangi birinden baska bir burs almakta olanlar.

(8) , Tayvan bursunun kazarulmasr icin Tayvan'daki iiniversitelerde lisans, yuksek

lisans ya da doktora programlanndan birine kabul edilmis olmak gerekmektedir.

Bu sebeple burs icin Taipei Ekonomi ve Kiiltiir Misyonu'na basvururken e~

zamanli olarak Tayvan'daki universitelere de basvurmak gereklidir.

4. BASVURU TARiHi:

(1) , 31 Mart 2016 tarihine kadar basvuru evraklannm Taipei Ekonomi ve Kultur

Misyonuna (Adresi: Resit Galip Cad. Rabat Sok. No. 16 G.O.P. 06700 Ankara Turkey)

ulastmlmasi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapilan basvurular kabul
edilmeyecektir.

(2) , Basvurular ucuncil sahislar tarafmdan elden de teslim edilebilecegi gibi posta

yoluyla da gonderilebilir. Posta yoluyla yapilan basvurularda postadaki

gecikmeler ya da aksakliklardan Misyonumuz sorumlu degildir,

5.BASVVRU i<;iN GEREKLi BELGELER(SIRA iLE ZIMBALAMAKGEREKMEKTEDiR):

(1), Tayvan Bursu Basvuru Formu (http://www.roc-taiwan.org/TRadresindenulasilabilir.)

(2), Tiirk Pasaportu ve niifus ciizdanm fotokopisi (Pasaportu olmayanadaylar sadece

Niifus Cuzdaru ile basvuru yapabilirler.)

(3)' En son mezun olunan okuldan ahnan diploma fotokopisi (Mezun olunan

okul tarafindan rslak imzah ve damgali olmahdir)

(4), Transkript(Mezun olunan okul tarafmdan islak imzali ve damgah olmalidir)

(5)' iki adet referans mektubu
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(6)' Ozgeemis

(7)' Tayvan'daki Universiteye basvuru yapildigun gosteren beIge

A. Universite secmek icin http://www.studyintaiwan.orgluniversities.html

B. Tayvan Bursuna basvuru asamasmda okullara yaptrgnuz basvurunun

ciktrsmi Misyonumuza sunmaruz yeterlidir. Basvuru bilgisayar ortammda

yapilrrus ise basvuru yaprldigina dair bilgisayar crktisi ya da basvuru

yapildigma dair okulunuzdan e-posta alnus iseniz, 0 e-postanm ciktrsr
yeterlidir. Tayvan'daki Universite tarafmdan kabul davetiyesi ancak

Misyonumuzdan burs kazarnlmasi halinde, daha sonraki siirecte bursiyerden

istenecektir.

(8)' Dil Sertifikasr:

A. Egitim dili ingilizce oimayan iiniversitelerde ogrenim gorecek adaylar

icin : TOCFL(Test of Chinese as a Foreign Language) Level 3 uzeri veya

esdegerligi kabul edilen Cince smavlann esdeger olan puanma gore ayru

duzeyini gosterir beIge.(TOCFL smavunn 2016 yrhnm Mayis aymda Ankara'da

diizenlenmesi planlanmaktadrr, Detaylar http://www.roc-taiwan.org/TR adresinden

Hanedilecektir)

B. Egitim dili ingilizce olan iiniversitelerde ogrenim gdrecek adaylar icin :

(A). BeIirtiIen yeterIiIik smavIanndan gerekIi puanm almdigiru gosteren

beIge. (Ornegin: TOEFL-iBT 61 , TOEIC 600, IELTS 5.5 veya Yabanci Dil

Bilgisi SeviyeTespit SmaVI(YDS)51 uzeri);

(B). Daha once tamamen ingilizce egitirn veren bir okuIdan mezun

olanIann okullanndan aldiklan ingiIizce yeterIiIik sertifikasi,

(9)' Isiak imzah Tayvan Bursu Sdzlesmesi (aday tarafmdan imzalanacaktir)

(10)' Ek beIgeIer(Alman kurs, seminer ve sertifikalar, aktivite, yardrrn kurumlan iiyelikleri

v.b. )

6. ON ELEME ve FORMLARIN iNCELENMESi:

(1) , Jurinin prensipleri:

JUri, adaylarm basvuru formlanru esas alarak, basvuru sartlanna

uygunluk, not ortalamasi, yabanci dil yeterliligi, arastirma projesi vb.

kriterler uzerinden degerlendirmeler yapacak ve rnulakata yaglracagl

adaylan belirleyecektir.

(2) , Sonucun acrklanmasi:
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15 Haziran 2016 tarihinde Taipei Ekonomi ve Kultilr Misyonu, internet

sitesinde (http://www.roc-taiwan.org/tr/) sonuclan ilan edecektir.

7. DiGER ONEMLi NOTLAR:

(1)' Evraklarm ingilizce veya Once olarak hazlrlanmasl gerekmektedir.

Turkce hazirlanan evraklar degerlendirmeye almmayacaktir. Basvuru formunun

bilgisayarda doldurmasi tavsiye edilmektedir

(2) , Tayvan Bursu, gidilecek olan iiniversitenin dil egitimi icin hazirhk prograrru

olmasi halinde hazrrlik donernini kapsamayacaktir.

(3) , Tayvan'da egitim dili tamamen ingilizce olan iiniversitelerin listesi icin

http://wvvw.studyintaiwan.org/event/sit85/index.html#Ihomel

(4) , Burs kazananlar, iiniversite acihsmda ve sonraki donern baslannda kayrtlanru

yaptirrnadiklarr takdirde burslan iptal edilecektir. Burs dondurmak soz konusu
degildir,

(5)' Yanlis doldurulmus basvuru formu veya formun kendisinin yanlrs olmasi (Oro:

gecen seneki basvuru formu) veya eksik evraklar oldugu takdirde basvuru kabul

edilmeyecektir.

(6)' Basvuru forrnu ve ektekl evraklari iade edilmeyecektir,

8. BURSLARLA iLGiLi AYRINTILI BiLGi i<;iN:

TAIPEI EKONOMi VE KULTOR MiSYONU

Tel:+90-312-436-7255 dahili 119

Faks: +90-312-447-8465

Adres: Resit Galip Cad. Rabat Sok. No: 16 G.O.P I ANKARA

E-posta: turtaipei@gmail.com

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