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Ö nemli notlar- 

Misyonumuz tarafından sunulan burslara yönelik sıkça 

sorulan Sorular ve Cevapları. 
 

 

Soru 1: Alacağım burs miktarı neyi karşılıyor? Okul ücretini aldığım burstan mı 

ödeyeceğim?  

Cevap 1: Okul ücretini, konaklama, sigorta ve diğer gündelik masraflar 

yettiğince bursiyerin her ay eline geçecek aylık bursun içinden bursiyer tarafından 

karşılanacaktır.   

 

Soru 2: Belgeleri elden teslim etmek mi gerekiyor? Belgeleri benim mi teslim etmem 

gerekiyor yoksa başkası benim yerime ulaştırabilir mi?  

Cevap 2: Belgelerin son başvuru tarihinden önce Taipei Ekonomi ve Kültür 

Misyonu’na elden ya da posta yoluyla kişinin kendisi ya da başkası tarafından 

ulaştırılması gerekmektedir.  

 

Soru 3: İngilizce (ya da Çince) dil yeterlilik sınavına gireceğim fakat belgeyi 

aldığımda burs başvuruları için geç olacak? Önce bursa başvuru yapsam dil 

yeterlilik belgemi sonra ulaştırsam olur mu?  

Cevap 3: Başvuru için gerekli tüm evrakların başvuru sırasında eksiksiz olarak 

iletilmesi gerekmektedir. 

 

Soru 4: Eğitim almak istediğim okulu ben mi seçiyorum? Okullarla ben mi iletişime 

geçeceğim? Okul ücretlerinde bir sınırlama var mı?  

Cevap 4: Bursa başvuru yapan aday eğitim almak istediği okulu kendisi seçer ve 

okul ile kendisi direkt iletişime geçer. Okul ücretlerinde bir sınırlama yok fakat 

alınan burs miktarı belli.  

 

Soru 5: Tayvanda bir üniversitede dil kursu için kabul edildim. Ama başvuru 

mektubu sadece 1 dönem için geçerli, daha fazla eğitim almak isteyen yeni dönem 

kaydını orada yapıyormuş. Ben daha uzun bir süre eğitim almak istiyorum. Burs için 

sorun olur mu? 

Cevap 4: Bu durum burs için bir sorun teşkil etmemektedir. Eğitim almak 

istediğiniz okuldan almış olduğunuz ilk dönem kayıt formu sonrasında okulda 

uzatılmaktadır. 
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Soru 6: Okulla görüşmelere ne zaman başlayacağım?  

Cevap 6: Burs başvurusu yapan aday burs başvuru evraklarını hazırladığı süreç 

içerisinde Tayvan’da eğitim görmek istediği okulu seçip iletişime geçer ve 

okuldan kabul belgesini alır.  

 

Soru 7: Yurt dışından burs başvurusu yapabilir miyim?  

Cevap 7: Yurt dışından başvurular alınmakta fakat mülakat için kişinin belirtilen 

tarihte mülakat yerinde olması gerekmektedir. Aksi taksirde başvurusu kabul 

edilmez.  

 

Soru 8: Aldığım burs bana yetecek mi?  

Cevap 8: Alınan burs miktarının yeterliliği kişilerin yaşam kalitesi doğrultusunda 

değişiklik gösterebilmekte. Eğitim almak istenen okulun ücreti, kira ücretleri vb 

giderler bursun yeterliliğinde etkisi bulunmakta. Fakat ufak bir hesapla bu 

miktarın bursiyere yetip yetmeyeceği ya da desteğe ihtiyaç duyup duymayacağını 

belirleyebilir.  

 

Soru 9: Burs aldığım dönemde Tayvan’da çalışabiliyor muyum?  

Cevap 9: Burslu öğrencilerin Tayvan’da çalışma izni almadan herhangi bir işte 

çalışması yasaktır. Aksi takdirde bursu kesilecektir. Detaylı bilgi için Tayvan 

Çalışma Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçilebilir.  

 

Soru 10: Tayvan Bursuna ve Çin Dili bursuna aynı anda başvurabilir miyim?  

Cevap 10: Aynı anda iki bursa başvuru yapılabilmektedir.  

 

Soru 11: Burs ödemeleri ne zaman yapılacak? 

Cevap 11: Tayvan’da gerekli evrak işlemleri tamamlandıktan sonra yaklaşık 5 

hafta içerisinde bursiyerin Tayvan’da açmış olduğu banka hesabına para 

yatırılmaktadır. Evrak işlemleri sonrasında bursiyer eğitim aldığı okulun öğrenci 

işlerinden detaylı bilgi alabilir.  

  

Soru 12: Birden fazla okula başvuru yapıp, başvuru belgelerinin hepsini dosyama 

ekleyebilir miyim? 

Cevap 12: Evet, birden fazla okula başvuru yapılıp, belgeler dosyaya eklenebilir. 
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Soru 13: Mezun olduğum okulumdan ingilizce transkript alamıyorum ne yapmalıyım? 

Cevap 13:İngilizce transkript öncelikle talep edilmektedir fakat okuldan temin 

edilememesi durumunda Türkçe de kabul edilmektedir. Misyonumuz 

adaylardan  tasdik edilmiş İngilizce transkript isteme hakkını saklı tutar. 

Not: Tayvan’daki okula başvuruda istenen belgeler istenen dilde hazırlanacaktır. 

 

Soru 14: Referans mektubunun ıslak imzalı olması gerekiyor mu? 

Cevap 14: Evet. 

 

Soru 15: İngilizce ya da Çince yeterlilik belgesi istenmiş, mevcutta bir sınav 

sonucum yok fakat başvuru yaptım sınav soucumu daha sonra iletsem olur mu? 

Cevap 15:İngilizce transkript istenen tarihte verilmesi zorunludur. Ç ince TOCFL 

sınavına başvuran adaylar sonuç belgelerini sınav sonucu açıklandıktan sonra 

iletebilir.  

 

Ö nemli Not:  Belgelerin tam olup olmadığı sorgulanmayacaktır.  


