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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENÇLERE YÖNELİK PROGRAMLARI 

Pınar ALAKAŞ
*
 

Jean Monnet Burs Programı 

25 yılı aşkın süredir yürütülen ve Türkiye’nin AB müktesebatı konusunda donanımlı 

beşeri sermayesine katkıda bulunmayı hedefleyen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'deki 

en köklü ve prestijli burs programlarından biridir. Burs için; hâlâ öğrenim görmekte olan 

üniversite öğrencileri, dört yıllık bir üniversite mezunları, özel sektör çalışanları, serbest 

meslek sahipleri ve kamu çalışanları başvurabiliyor. Tahsis edilen 120 öğrenim bursunun 

%60’ı kamu sektörü, %30’u üniversite, %10’u ise özel sektör adaylarına verilir. Yazılı ve 

sözlü sınavlarda minimum geçer notu alan adayların aldıkları notlara bakılmaksızın, kotaların 

doldurulması esası geçerlidir. Adayların sınav tarihinde 36 yaşından gün almamış olmaları, 

dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları veya üniversite son sınıf öğrencisi 

olmaları gerekiyor. Kamu sektörü çalışanları için 36 yaş kriteri yerine ‘daire başkanı’ ya da 

daha alt kademelerde çalışıyor olma kriteri yeterli oluyor. Ayrıca adayların yüksek öğrenim 

süresince 4 üzerinden en az 2.5 veya 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmaları 

gerekiyor. Ayrıca yurt dışında yüksek öğrenimini sürdürebilecek düzeyde yabancı dil bilme 

zorunluluğu var. 

Genç Çevirmenler Yarışması 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından Türkiye’de yapılan AB konulu bir çeviri 

yarışmasıdır. Her sene yapılan bu sınava üniversitelerin Çeviribilim bölümleri ile Uygulamalı 

Çeviri ve Çevirmenlik bölümlerinin; İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinin her 

bölümünden 3 öğrenci katılmaktadır. Avrupa Birliği Başkanlığı resmi web sayfasından bu 

yarışmanın amacını şu sözlerle ifade eder: “Üniversitelerimizde çevirmenlik eğitimi alan 

öğrencilerin AB uyum sürecine ve uzmanlık gerektiren çeviri çalışmalarına yönelik 

farkındalıklarını arttırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetiştirilmesine 

katkıda bulunmak amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2010 yılından bu yana Genç 

Çevirmenler Yarışması düzenlenmektedir. ” 

AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması 

AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması, Avrupa ülkelerinin ve Türkiye'nin 

kamuoylarındaki karşılıklı önyargılar ve eksik bilgilerden kaynaklanan sorunları aşmak için 

genç iletişimcilerin yaratıcılığından faydalanmak açısından bir ilk teşkil etmektedir. Bu 

çalışma ile hem iletişim öğrencilerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine dahil edilmesi 

hem de "Neden Avrupa Birliği üyesi Türkiye?" sorusuna yaratıcı cevapların sunulması 

hedeflenmektedir. 

 

                                                           
*
 Trakya Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümü 1. Sınıf Öğrencisi 


