
“2016-2017 Academic Year Jean Monnet Scholarship Programme 
Corrigendum-I” başlıklı İngilizce belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi, 

bilgi amaçlı hazırlanmış olup, çeviriden kaynaklanan uyuşmazlık 
olması durumunda İngilizce belge dikkate alınmalıdır. 
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2016-2017 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı 

MFİB tarafından 4 Şubat 2016 tarihinde yayımlanmış olan 
TR2014/DG/05/A1-01 referans numaralı Duyuru 

DÜZELTME No: 1 

 

Duyuru metninde aşağıdaki düzeltmeler veya değişiklikler yapılmıştır: 

Madde n° 1: Duyuru Bölüm “2.6 Yurtdışı Görevlendirme” 

Mevcut metin: 

…. 

Özel sektörden veya üniversiteden başvuru yapan adaylar, bursu kazanmaları halinde 
ücretli veya ücretsiz izin alabilmekte veya istifa edebilmektedirler. İzin şekli, adayın 
çalıştığı kurumun kendi takdir ve yetkisindedir. 

Okunması gereken yeni metin: 

…. 

Başvuru yapan adaylar (herhangi bir sektörden), bursu kazanmaları halinde ücretli veya 
ücretsiz izin alabilmekte veya istifa edebilmektedirler. İzin şekli, adayın çalıştığı 
kurumun kendi takdir ve yetkisindedir. 

Madde n° 2: Duyuru Bölüm “3. Yabancı Dil Yeterlilik Tablosu” 

Mevcut metin: 

AB Resmi 
Dili 

Dil Yeterlilik Belgesi ve Puanı 

İngilizce • TOEFL en az 550 (yazılı) veya 213 (bilgisayarda) veya 79 (internet) 
• IELTS (Akademik) : en az 6.5 / 9.0 
• PTE (Akademik): en az 71 
• CAE: en az B 
• CPE: en az C 
• KPDS/YDS en az 80 (şartlı kabul)* 

*2011 Mayıs ve sonrasındaki bir tarihte edinilmiş KPDS/YDS belgesi ile başvuran 
adayların yukarıda belirtilen diğer dil yeterlilik belgelerinden birini 16 Mayıs 
2016 saat 18.00’e kadar elden veya posta/kargo yoluyla Başvuru Makamına 
ulaştırmaları gerekmektedir. 

 … 
Diğer Bu tabloda belirtilmeyen AB resmi dillerinden de başvurular kabul edilmektedir. 

Bu durumda, söz konusu dil yeterliliğine ilişkin 2011 Mayıs ve sonrasındaki bir 
tarihte edinilmiş 80 puan veya üzeri KPDS/YDS belgesi veya akademik çalışma 
yapılacak AB üye ülkesindeki programın gerektirdiği dil yeterlilik belgesi 
sunulmalıdır. 
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Okunması gereken yeni metin: 

AB Resmi 
Dili 

Dil Yeterlilik Belgesi ve Puanı 

İngilizce • TOEFL en az 550 (yazılı) veya 213 (bilgisayarda) veya 79 (internet) 
• IELTS (Akademik)/IELTS-UKVI (Akademik): en az 6.5 / 9.0 
• PTE (Akademik): en az 71 
• CAE: en az Grade B 
• CPE: en az Grade C 
• KPDS/YDS en az 80 (şartlı kabul)* 

*2011 Mayıs ve sonrasındaki bir tarihte edinilmiş KPDS/YDS belgesi ile başvuran 
adayların yukarıda belirtilen diğer dil yeterlilik belgelerinden birini 16 Mayıs 
2016 saat 18.00’e kadar elden veya posta/kargo yoluyla Başvuru Makamına 
ulaştırmaları gerekmektedir. 

 … 
Diğer Bu tabloda belirtilmeyen AB resmi dillerinden de başvurular kabul edilmektedir. 

Bu durumda, söz konusu dil yeterliliğine ilişkin 2011 Mayıs ve sonrasındaki bir 
tarihte edinilmiş 80 puan veya üzeri KPDS/YDS belgesi veya akademik çalışma 
yapılması planlanan AB üye ülkesindeki programın gerektirdiği dil yeterlilik 
belgesi sunulmalıdır. 

 

Duyurunun diğer tüm hüküm ve koşulları aynı kalmaktadır. Yukarıdaki değişiklikler 
ve/veya düzeltmeler Duyurunun bir parçasıdır. 

 


