
  

 

 

 

 
 

 

BAŞVURU KILAVUZU 
Trakya Edirne Genç Romanlar Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma ve Kültür Derneği, Avrupa 

Birliği tarafından finanse edilen Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Roman1 Öğrenciler ve Roman 

Gençler için Eğitim Fırsatlarının Arttırılması” bölgesel projesinde Roman Eğitim Fonu Budapeşte 

(REF)‘nin proje ortağıdır. Bu projenin genel amacı, Romanlarla Roman olmayan kişilerin eğitim seviyeleri 

arasındaki uçurumun kapatılması, her aşamada Romanların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması, Batı 

Balkanlar ve Türkiye’de kalıcı sistemik değişimi teşvik ederek eğitimden istihdama sorunsuz geçişin 

sağlanmasıdır. Proje kapsamında, Trakya Edirne Genç Romanlar Eğitim Yardımlaşma Dayanışma 

Kalkınma ve Kültür Derneği Lise Burs Programı'nı başlatmıştır. 

 
Trakya Edirne Genç Romanlar Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma ve Kültür Derneği Bursu 
özel olarak Roman kökenli bireylere dönüktür. 

 
 

PROGRAM MANTIĞI 

 
Bu Türkiye yurttaşları veya süresiz ikamet izni olan Roman öğrenciler için liyakat esaslı bir akademik 

burstur. Uygun başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti devletince tanınmış Liselerde 3. veya 4. 

öğrenim görüyor olması gerekmektedir. 

 
Seçilecek başvuru sahiplerine; kariyer geliştirme danışmanlığı, rehberlik, sosyal beceri geliştirme 

programları, devlet ve uluslararası kurumlarda stajyer olma ve emek piyasasına erişim imkânı ve 

istihdam imkânları sunulacaktır. 

 
Türkiye için toplam burs adedi 84'dir. 

 
*** 

İçerik 

I. GENEL BİLGİLENDİRME 

 
 

 Ana bursun miktarı yıllık olarak belirlenir ve bursun; yaşam harcamaları, sınav ücretleri, 

kırtasiye giderleri ve diğer okul harcamalarını kısmen kapsaması amaçlanmaktadır. 

 

 Burs desteği başvuran başarılı adayların sadece başvurdukları yıl için ödüllendirilmesidir. 

(örneğin, 2019/2020 akademik yılı). Burslar belgeleri sağlanan bir önceki akademik dönemin 

değerlendirmesiyle, değerlendirilen akademik dönem için verilir. Yani burslar, her akademi 

dönemin sonunda verilir. 
 

 
1 Avrupa kurumlarının kullandığı "Roman" şemsiye kavram doğrultusunda "Roman" kelimesi burada, bu 

grupların karakteristik özelliklerini göz ardı etmeden çeşitli gruplara işaret etmektedir (ör. Roman, Sinti, 

Kale,) 
 

 
 SON BAŞVURU İÇİN TARİH: 19/02/2021 
 NOT: BAŞVURU SÜRECİNE BAŞLAMADAN ÖNCE GEREKLİLİKLERİ ANLAMAK 

VE BAŞVURUNUZUN DOĞRU BİR ŞEKİLDE TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK 

İÇİN BAŞVURU KILAVUZU'NU DİKKATLİCE OKUMANIZI TAVSİYE EDERİZ. 



  

 

 

 

Önemli: Bu gereklilik ölçütlerini taşımayan başvurular burs yarışında daha ileri 

değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Yetersiz adaylar uygunluk kontrol işleminin 

tamamlanmasının ardından Trakya Edirne Genç Romanlar Derneği tarafından 

bildirilecektir. 

 

 

 

 Burs için başvuru işlemi e-mail vasıtasıyla on-line olarak olacaktır. Burs başvuru belgeleri 

konu başlığına başvuranın ismi yazılarak trakyaedirnegencromanlar@gmail.com e-mail 

adresine gönderilecektir. 

 

 Burs programı 2019/2020 öğretim yılı için en fazla 84 kişiye burs sağlayacaktır. 

 
İletişim 

 
Bu başvuru çağrısı kapsamında, istenen bilgileri, referansları veya başvuru sahibinin akademik 

durumu ile ilgili belgeleri Trakya Edirne Genç Romanlar Derneği ile doğru bir şekilde 

paylaşabilmesi için: 

 
 Güvenilir bir e-mail hizmet sunucusundan kişisel ve aktif bir e-mail hesabının olması (Gmail, 

Yahoo) 

 Sosyal paylaşım siteleri vasıtasıyla kurulan iletişimin resmi olarak değerlendirilmediğini 

bilmeleri gerekmektedir. 

 
II. UYGUNLUK ÖLÇÜTÜ 

 
Adaylar, Trakya Edirne Genç Romanlar Derneği Lise Burs Programı'na kabul edilmeleri için 

aşağıdaki gerekleri yerine getirmelidirler: 

 

1. Kendisinin Roman olduğunu açık biçimde beyan etmesi; 

 

2. 2020/2021 akademik yılında Türkiye Cumhuriyeti devletince tanınmış liselerin 11. veya 12. 

sınıflarında öğrenim görüyor olmaları; 

 

o Türkiye vatandaşı olması ya da oturuma izninin olması 
 

3. Burs süresince okuduğu alandaki istihdam fırsatlarını takip etmek için motivasyona sahip 

olmaları 

 

4. Sadece ibraz edilen, tam ve uygun başvuru formları uygun görülecektir. Uzaktan eğitim, Açık 

Öğretim, yarı zamanlı çalımalar ya da derece dışı programlar uygunluk taşımamaktadır. 

 

 
III. BAŞVURU AŞAMALARI 

 

Başvuru sahiplerinin, 2020/2021 eğitim yılında burs desteği değerlendirme sürecine 

Alınabilmeleri için aşağıdaki iki aşamayı da son başvuru tarihinden önce 

tamamlamaları gerekmektedir: 

 

Birinci aşama: Çevrimiçi Başvuru Formunun (ÇBF) ve eklerinin teslim edilmesi 

İkinci aşama: Kayıt/Öğrenci Belgesinin teslim edilmesi 
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 Trakya Edirne Genç Romanlar Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma ve Kültür 

Derneği Lise Burs Programı birinci aşama başvurusu için son tarih 19/02/2021‘dİr. 

 Trakya Edirne Genç Romanlar Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma ve Kültür 

Derneği Lise Burs Programı ikinci aşama başvurusu için son tarih 19/02/2021dur. 

 

 

BİRİNCİ AŞAMA- BAŞVURU FORMUNUN TESLİM EDİLMESİ 
 

 

Trakya Edirne Genç Romanlar Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma ve Kültür Derneği 

Lise Burs Programı'na tam ve uygun başvuruyu yapabilmek için aşağıda belirtilen 

belgeler tam ve eksiksiz bir şekilde gönderilmelidir: 

 
1. Akademik yılın açıkça belirtildiği doldurulmuş burs başvuru formu. Başvuru formunu 

indirmek için lütfen tıklayınız. 
 

2. 2020/2021 akademik yılında tam zamanlı öğrenci olduğunu kanıtlayan öğrenci belgesi 

sunulması ( E-devlet Kapısı tarafından alınacak belgeler kabul edilecektir) 

 
 

3. Arkalı önlü taranmış kimlik kartı 

 

 
 

Lütfen akademik sahtekârlığın (bilgi veya eser hırsızlığı) başvuru için uygun olmadığını not 

ediniz. Eğer harici kaynaklar kullanıyorsanız, kaynağa doğru şekilde başvurduğunuzdan emin 

olun. arayınız. (net olmayan, okunamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.) Yüklenecek 

olan her belgenin boyutu 5MB’tan büyük olmamalıdır. Sunulacak olan belgelerde aşağıdaki 

hususlara dikkat edilmelidir 

 
Bütün bilgilerin okunabilir olduğunu garantilemek için tüm belgeleri renkli ve kaliteli 

şekilde. 

 
İKİNCİ AŞAMA – KAYIT DOĞRULAMASI 

 

 

Başvurunun ikinci aşaması olan kayıt doğrulaması Trakya Edirne Genç Romanlar Derneği tarafından 

yalnızca ikinci aşamaya kalan öğrencilerden talep edilecektir. 

 
Bu aşamada tüm gereklilikleri taşıyan öğrenci belgesi taranarak  

trakyaedirnegencromanlar@gmail.com adresine gönderilecektir. 
 

 

 

 

 

 

3 

http://www.gencromanlar.com/
mailto:trakyaedirnegencromanlar@gmail.com


  

 

 

 

1. Adım – Uygunluğun Kontrol Edilmesi 

2. Adım – Başvuranların 
Değerlendirilmesi 

3. Adım – Kişisel Mülakat 

4. Adım – Kayıt Belgelerinin Sunulması 

 

 

 

IV. KARAR VERME MEKANİZMALARI 

 
Karar alma mekanizması belirli seçim kriterlerine ve aşağıda detaylandırıldığı gibi seçim sürecine 

dayanmaktadır: 

 
A. SEÇİM KRİTERLERİ 

 
Trakya Edirne Genç Romanlar Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma ve Kültür Derneği Lise 

Bursunun seçim kriterleri, bilgilerin ve sunulan belgelerin geçerliliğini ve kalitesini dikkate alır. 

Başvuru sahipleri şanslarını azami düzeye çıkarmak için seçim kriterlerine tam olarak uygun, 

rekabetçi bir başvuru sunmak ve yeterli ve ilgili materyal ve bilgileri sağlamak için çaba 

göstermelidir. 

 
Burs hakkı devlet tarafından onaylanmış devlet liselerinde kayıtlı olan aşağıdaki kriterleri yerine 

getiren öğrencilere verilir. 

 

1. Başvuru sahibinin Roman olması 

2. Türkiye Cumhuriyeti devletince tanınmış liselerin 11. veya 12. sınıfında öğrenimini sürdürüyor 

olması, 

3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 

4. Proje tarafından belirlenmiş proje faaliyetlerine motive olması ve katılması 

gerekmektedir. 

 
Seçim sürecinde avantajlı olan adaylar şu özelliklere sahip olmalıdırlar: 

 

 Kolektif çalışmalar için yüksek motivasyonu olan kişiler

 Daha düşük finansal ve sosyal gelire sahip kişiler

 Ülkedeki Romanları hedef alan başka bir bursun yararlanıcısı olmayan kişiler;

 Lisedeki çalışmaları sırasında istihdam edilmeyen kişiler;

 Adayın başarısı (Not ortalaması, tavsiyeler ve ulaşabildiği başarılar);

 Başvuru sahibinin motivasyonu 

 Sosyal-ekonomik durum;

 Daha önce Roman toplumunu desteklemek için çalışmalarda bulunanlar ve bu çalışmaları 

sosyal medya paylaşımları, fotoğraflar, videolar veya başka şekillerde kanıtlayan kişiler;

 Kız öğrencilerin eğitim hayatına katılımlarını ve desteklenmesi için kız öğrencilerin 

başvurularına ekstra puan verilecektir.

 Bir önceki yıl burs kazanmış öğrencilere ekstra puan verilecektir















 

 

SEÇİLME SÜRECİ 



  

 

 

 

  

 

 

 

Birinci Adım – Uygunluğun Kontrol Edilmesi 
 

5. Başvuruların teknik yeterliliğinin Program'ın uygunluk kriterlerini karşılaması. 

 
Bu adım TRAKYA EDİRNE GENÇ ROMANLAR EĞİTİM YARDIMLAŞMA 

DAYANIŞMA KALKINMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ ile REF tarafından gerçekleştirilecektir. 

 
 İkinci Adım – Başvurunun Değerlendirilmesi 

Başvuruların değerlendirilmesi, önceden objektiflik ilkesine göre belirlenen üyelerden oluşan Ulusal 

Seçim Kurulu (USK) tarafından yapılacaktır. Ulusal Seçim Kurulları (USK) sivil toplum ve akademi 

dünyasının üyeleri ile birlikte, mümkün olursa Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Roman Eğitim 

Fonu GM temsilcilerinin katılımı ile oluşturulacaktır. USK üyeleri, proje ekibi tarafından kendilerine 

iletilen uygun başvuruları bağımsız olarak teker teker değerlendirecek ve her başvuruya daha önceden 

belirlenen değerlendirme kriterleri doğrultusunda puanlar verecektir. Roman Eğitim Fonu Ülke 

Kolaylaştırıcısı USK' nın bir parçası olacaktır. 

 
 Üçüncü Adım – Kişisel Mülakat 

 

Bütün başvuranlar, gerekli görüldüğü takdirde USK tarafından zorunlu mülakata çağrılacaktır. 

Mülakat talep edilen kişiler mülakata katılmadıkları takdirde doğrudan burs programından 

eleneceklerdir. 

 
Kişisel mülakat çağrısı Trakya Edirne Genç Romanlar Derneği tarafından e-maille yapılacak ve 

mülakatın nasıl ve nerede yapılacağı gibi detaylar bu e-mailde başvuru sahibi ile paylaşılacaktır. 

 
Yukarıda bahsedilen adımlardan sonra, her başvuru sahibi ya "koşullu olarak kabul edilenler" veya 

"bekleyenler" konumuna alınacaklar ve daha ile bir düzeyde değerlendirmeye tabii tutulmayacak 

olanlar ise "ret edilenler" listesine alınacaktır. 

 
"Koşullu olarak kabul edilenler" olarak değerlendirilenler ve burs yarışının ikinci aşamasının 

gerekliliklerini karşılayan başvuru sahipleri ise programın faydalanıcıları haline geleceklerdir. 

 
 Dördüncü Adım – Kayıt Belgelerinin Sunulması (2020/2021 yılı için) 

 

Seçilme sürecinin ilk aşamasını başarılı bir şekilde geçen başvuru sahipleri bir sonraki dönem ile ilgili 

kayıt belgelerini sunup, eğitimlerine uygun bir akademik programda devam edeceklerini kanıtladıktan 

sonra burs almaya hak kazanırlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
V. SEÇİLME SÜRECİNİN SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ 

 
Trakya Edirne Genç Romanlar Derneği başvuranlara seçim sonuçlarını, Başvurularını yaptıkları 

e-posta adresine göndereceği e-posta ile bildirir. Başvuru sahipleri aşağıdaki durumlarda bu e-postayı 

alacaklardır. 

 
 İlk olarak, yukarıda belirtilen üçüncü adımın ardından başvuru sahipleri, başvuranlarının 

durumlarına göre şu iki mektuptan birini alacaklardır:

o Koşullu Kabul Mektubu; bu mektup ilk üçü aşamayı başarılı bir şekilde geçen 
başvuranların seçim sürecine nasıl devam edecekleri ile ilgili bir sonraki talimatları 
içerecektir. 

 Ret mektubu; bu mektup eğer başvuru sahibi ilk üç aşamayı başarılı bir şekilde geçememiş 
ve ret edilmiş ise neden ret edildiği ile ilgili sebepleri bildiren bir mektuptur.

 İkinci olarak, yukarıda bahsedilen beşinci adımdan sonra başvuru sahipleri, başvuranlarının 
durumlarına göre şu iki mektuptan birini alacaklardır:

o Resmi bir Kabul Mektubu; ya da 

o Başvuru sahibinin neden ret edildiği ile ilgili sebepleri bildiren bir Ret mektubu. 
 

 Üçüncü olarak, yukarıda bahsedilen Beşinci adımın ardından, başvuru sahipleri 

aşağıdaki sunulacak hizmetlerden yararlanacaktır;

o Eğitimleri boyunca birebir danışmanlık ve ders desteği; 
o İstihdam edilme olanakları (sosyal beceri geliştirme ve profesyonel kariyer geliştirme 

programları); 

o Potansiyel iş olanakları sunan kurum ve firmalara ziyaretler; 

o Başarılı adaylara ulusal ve uluslararası kurumlarda staj yapma fırsatları; 

 

VI. TEMYİZ MEKANİZMASI / İTİRAZ 

 
Başvuru sahiplerinin burs sonuçlarına, Trakya Edirne Genç Romanlar Derneği burs programı 

tarafından gönderilen ret mektubunu aldıkları tarihten sonraki 3 gün içerisinde, itiraz etme 

hakları vardır. 

 
Temyiz başvuruları/itirazlar c e posta adresi olan  trakyaedirnegencromanlar@gmail.com adresine 

başvuru sahibinin adı + İTİRAZ konu başlığı ile gönderilmelidir. 

 
Yukarıda belirtilen e-posta adresi dışındaki posta adreslerine gönderilen itiraz mektupları ya da sosyal 

medya hesapları üzerinden yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

 
VII. SORUMLULUK REDDİ 

 
Trakya Edirne Genç Romanlar Derneği, hedefleri ve faaliyetleri “Balkanlar ve Türkiye’de 

Roman Gençler için Eğitim Fırsatlarının Arttırılması” projesinin değerleri ve prensipleri ile 

uyumlu olamayan grup ve kurumlarla ilişki içerisinde bulunan veya bu değerler ve prensiplerle 

uyuşmayan davranışlar sergileyen başvuru sahiplerine sağladığı desteği durdurma hakkını saklı tutar. 
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