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華語文獎學金 
TAYVAN Ç ĠN DĠLĠ EĞĠTĠMĠ BURSU 

31.01.2017  

1. BURS AMACI: 

Tayvan – Türkiye arasındaki iliĢkilerin geliĢtirilmesi ile birlikte kültür ve 

eğitim alıĢveriĢinin yapılması için Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı (MOE) 

aĢağıdaki Ģartlarla burs verecektir. 

 

2. BURS MĠKTARI: 

(1)、 Ayda NT 25,000 (yaklaĢık 780 ABD Doları) olarak verilecektir.  

(2)、 GidiĢ-dönüĢ uçak bileti, Çince eğitim kayıt ücreti, konaklama, sigorta ve 

diğer gündelik masraflar bursiyer tarafından karĢılanacaktır. 

(3)、 Burs miktarı, Tayvan’daki okul tarafından, eğitime baĢlandıktan yaklaĢık 

kırk beĢ gün sonra, oradaki kurum çalıĢtığı bankaya açılan hesaba düzenli 

olarak yatırılmaya baĢlanacaktır. (Detaylar için Ġngilizce Guideline’a bakınız.) 

 

3. BURS SÜRESĠ: 

(1)、 Burs süresi 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ya da en fazla bir yıllık olarak 

verilecektir. 

(2)、 Burs baĢlangıç ve bitiĢ tarihi 1 Eylül 2017 – 31 Ağustos 2018 arasındadır. 

Seçilen burs sürelerinde daha sonra uzatma, kısaltma veya tarih aralıklarını 

değiĢtirme gibi iĢlemler yapılamayacaktır. 

 

4. BAġVURACAK ADAYLARDA ARANACAK TEMEL ġARTLAR: 

(1)、 Tabiyeti: Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak (Ancak aynı zamanda 

Tayvan vatandaĢı olmamak) 

(2)、 YaĢ sınırı: 31 Mart 1999 veya öncesinde doğmuĢ olmak; 

(3)、 Eğitim düzeyi: En az Lise mezunu ve iyi bir akademik geçmiĢe sahip olmak; 

(4)、 Dil yeteneği ve kültür bilgileri: BaĢvuracak tüm adayların Çince veya 

Ġngilizce bilmesi avantajdir. Tayvan genel kültür bilgisine sahip olmaları 

tavsiye edilmektedir. Tayvan'da eğitimini sürdürürken yaĢam tarzına da 

uyum sağlayabilecek yeterlilikte olmak; 

(5)、 Sağlık durumu elveriĢli olmak; 

(6)、 Ahlaki değerlere sahip olmak; 
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(7)、 Aşağıda belirtilen maddelerden herhangi birisini taşıyan adaylar 

Tayvan Çin Dili Eğitimi Bursuna başvuramazlar. 

A. Halen yabancı öğrenci olarak Tayvan’daki Ç in Dili Eğitim Merkezine 

kayıt yaptırıp okumakta olan veya Tayvan’da liseden ya da 

üniversiteden mezun olanlar.  

B. Daha önce “Tayvan Çin Dili Eğitim Bursu” veya “Tayvan Bursu”ndan 

(lisans,yüksek lisans ve doktora için alınan burs türü) faydalanmıĢ olanlar. 

C. Bursu sürecinde aynı zamanda öğrenci değiĢim programında olanlar 

D. Tayvan hükümetinden veya Tayvan’daki diğer eğitim kuruluĢlarının 

herhangi birinden baĢka bir burs almakta olanlar.  

 

5. BAġVURU TARĠHĠ: 

(1)、 31 Mart 2017 tarihine kadar baĢvuru evraklarının Taipei Ekonomi ve 

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

Turkey) ulaĢtırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

(2)、 BaĢvurular üçüncü Ģahıslar tarafından elden de teslim edilebileceği gibi 

posta yoluyla da gönderilebilir. Posta yoluyla yapılan baĢvurularda 

postadaki gecikmeler ya da aksaklıklardan Misyonumuz sorumlu değildir.  

 

6.BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER(SIRA ĠLE ZIMBALAMAK GEREKMEKTE): 

(1)、 Tayvan Ç in Dili Eğitimi Bursu Başvuru Formu ( http://www.roc-

taiwan.org/TR adresinden ulaĢılabilir.) 

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

sadece Nüfus Cüzdanı ile baĢvuru yapabilirler.)  

(3)、 En son mezun olunan okuldan alınan diploma fotokopisi (Bursa baĢvuru 

döneminde henüz mezun olmamıĢ 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 baĢvurma 

hakkınızı sağlar, bursun çıkması durumunda sonrasında mutlaka imzalı, damgalı diploma 

fotokopisi istenecektir.) 

(4)、 Transkript(Mezun olunan okul tarafından ıslak imzalı ve damgalı olmalıdır) 

(5)、 Ġki adet referans mektubu 

(6)、 Özgeçmiş 

http://www.roc-taiwan.org/TR
http://www.roc-taiwan.org/TR
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(7)、 Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı (MOE) tarafından belirtilen Ç in Dili 

Eğitim Merkezlerine (Dil eğitim merkezlerinin isimleri ekte bulunmaktadır; 

http://goo.gl/Toh6SI) başvuru yapıldığını gösteren belge. (BaĢvuru bilgisayar 

ortamında yapılmıĢ ise baĢvuru yapıldığına dair bilgisayar çıktısı ya da baĢvuru yapıldığına 

dair okulunuzdan e-posta almıĢ iseniz, o e-postanın çıktısı. Çin Dili Eğitimi Bursuna 

baĢvuru aĢamasında okullara yaptığınız baĢvurunun çıktısını Misyonumuza sunmanız 

yeterlidir. Tayvan’daki okul tarafından kabul davetiyeniz ancak Misyonumuzdan burs 

kazanmanız halinde sonraki süreçte bursiyerden istenecektir.) 

(8)、 Islak imzalı Tayvan Ç in Dili Eğitimi Bursu Sözleşmesi(aday tarafından 

imzalanacaktır) 

(9)、 Ek belgeler(Alınan kur/seminer sertifikaları, aktivite/yardım kurumları üyelikleri v.b. 

belgelerin fotokopisi ) 

 

7. Ö N ELEME ve FORMLARIN ĠNCLENMESĠ:  

(1)、 Jürinin prensipleri: 

Jüri, adayların baĢvuru formlarını esas alarak, baĢvuru Ģartlarına 

uygunluk, not ortalaması, yabancı dil yeterliliği, araĢtırma projesi vb. 

kriterler üzerinden değerlendirecek ve mülakat(sözlü) sınavına davet 

edeceği adayları belirleyecektir. 

(2)、 Sonucun açıklanması: 

19 Haziran 2017 tarihinde Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu 

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

 

8. DĠĞER ÖNEMLĠ NOTLAR: 

(1)、 Evrakların Ġngilizce veya Çince olarak hazırlanması gerekmektedir. 

Türkçe hazırlanan evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır. BaĢvuru 

formunun bilgisayarda doldurması tavsiye edilmektedir 

(2)、 YanlıĢ doldurulmuĢ baĢvuru formu veya formun kendisinin yanlıĢ olması 

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

baĢvuru kabul edilmeyecektir. 

(3)、 BaĢvuru formu ve ekteki evrakları iade edilmeyecektir. 

 

9. BURSLARLA ĠLGĠLĠ AYRINTILI BĠLGĠ ĠÇĠN: 

TAIPEI EKONOMĠ VE KÜLTÜR MĠSYONU 

http://goo.gl/Toh6SI
http://www.roc-taiwan.org/tr/
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Faks: +90-312-447-8465 

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

E-posta: turtaipei@gmail.com 

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