
Not: Başvuru sürecine başlamadan önce gereklilikleri anlamak ve başvurunuzun doğru bir 
şekilde tamamlanmasını sağlamak için Başvuru Kılavuzu'nu dikkatlice okumanızı tavsiye 
ederiz. 

 
  

 
 
 

BAŞVURU KILAVUZU 

Trakya Edirne Genç Romanlar Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma ve Kültür Derneği 
(TEYRA), Avrupa Birliği(AB) ve Roman Eğitim Fonu(REF) tarafından finanse edilen, AB 
Bölgesel Aksiyon: “Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Roman Öğrenciler ve Roman Gençler için 
Eğitim Fırsatlarının Arttırılması” projesinde REF‘in proje uygulama 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 Romanların eğitimden istihdama 
sorunsuz geçişinin sağlanmasıdır. Proje kapsamında, Trakya Edirne Genç Romanlar Eğitim 
Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma ve Kültür Derneği Türkiye'de lise ve üniversiteye devam eden 
Roman öğrenciler için REF RARE Lise ve Üniversite Burs Programları kapsamında ’Topluma 
Destek Programı’nı başlatılmıştır. 

 
 
 

 

PROGRAM MANTIĞI 
 

Bu destek programı Türkiye yurttaşları veya Türkiye'de süresiz ikamet izni olan Roman öğrenciler 
için liyakat esaslı bir istihdam destek programıdır. Uygun başvuru sahiplerinin Türkiye’de devlet 
akreditasyonlu bir eğitim kurumunda Lise veya lisans düzeyinde öğrenim görüyor olmaları ve öğrenci 
olarak kabul edilmeleri gerekir. Topluma Destek Programı kapsamında amacımız; Programdan 
yararlanan öğrencilerimize istihdam edildikleri sürede yaptıkları çalışmalarla toplum odaklı düşünme 
ve çözüm önerileri geliştirme konularında bilinçlendirme ve yeteneklerinin arttırılmasıdır. Lise ve 
üniversite sonrası istihdama geçiş yapacak olan öğrencilerin gerçek sorunlarla program kapsamında 
tanışması ve yapıcı bir biçimde çözüm üretme konularında bilinçlenmeleri amaçlanmaktadır. Böylece 
ileride meslek yaşamlarında ve özel yaşamlarında gereksinim duyacak oldukları iletişim, problem 
çözme ve iş dünyasıyla ilgili beceriler geliştirmelerine fırsat sağlamış olacaklardır. Program sonunda 
istihdam konusunda kazanılması gereken sorumluluk duygusu kazanılmış ve istihdama erişim 
noktasında teknik beceriler geliştirilmiş olacaktır.  
 
Türkiye için toplam 6 lise 5 üniversite öğrencisi olmak üzere 11 Roman öğrenci bu destekten 
yararlanabilecektir. 

 

 

 

 

 

 



I. GENEL BİLGİLER 
 
 
Programa hak kazanan öğrenciler, TEYRA tarafından belirlenen spesifik bölgelerde araştırma çalışması bünyesinde 
görev alacaktır. Araştırma yapılacak alanlar hak kazanan öğrenciler belirlendikten sonraki süreç içerisinde yürütücü 
kurum olan TEYRA tarafından belirlenecektir. Hak kazanan öğrenciler; TEYRA tarafından yapılacak olan Oryantasyona 
katıldıktan sonra yararlanıcılar ile yapılan istişareler sonucu proje yönetim ekibi tarafından becerilerine göre bölümlere 
ayrılacaktır. Çalışma alanlarının içerisindeki mevcut bölümlerin genelinden TEYRA Proje ekibi sorumlu olacaktır. 
 
Bu Görevler Arasında;  
 

 Saha Araştırmasının Hazırlanması 
 Saha Çalışması 
 Veri Girişi 
 Raporlama 

 
Yer almaktadır. 
 
 Destek kapsamında belirlenen bütçe 20 gün için; 
 

 Lise öğrencileri için “100 Euro” 
 Üniversite öğrencileri için  “133 Euro” 

 
Olarak belirlenmiştir. Ödeme TL cinsinden sağlanacaktır, Kur belirlemesi hibe veren Roma Education Fund kurumunun 
ödeme sağladığı gün geçerli olacak olan kura endeksli olacaktır. Yararlanıcı ödemenin başarılı bir şekilde yapılması için 
uygun banka bilgilerini sağlamak ile yükümlüdür. Uzatma verilmesi durumunda da tüm detaylar aynı şekilde geçerli 
olacaktır. 
 
 

II. KAZANIMLAR 
 
 

Programın yararlanıcılarının kişisel gelişim, kurumsal deneyim ve profesyonel becerilerini arttırmak ile 
birlikte, yararlanıcıların mevcut bilgisayar kullanımlarının geliştirilmesi ve mevcut özgeçmişlerinin 
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda mevcut sahaya dair bilgilerinin artması ile birlikte model 
çalışmalar üretebilir duruma gelmeleri hedeflenmektedir. 

 

 

 Destek, başvuran başarılı adayların sadece başvuru yaptıkları akademik yılları için 
ödüllendirilmesidir. (örneğin, 2021-2021 akademik yılı). Destek, belgeleri sağlanan bir önceki 
akademik dönemin değerlendirmesiyle, değerlendirilen akademik dönem için verilir. 

 Destek programı için başvuru işlemi e-mail vasıtasıyla on-line olarak olacaktır. İstenen 
başvuru  belgeleri           konu           başlığına        başvuranın          ismi yazılarak 
trakyaedirnegencromanlar@gmail.com e-mail adresine gönderilecektir. 

 

 Destek programı 2020-2021 öğretim yılı için en fazla 6 lise 5 üniversite öğrencisi olmak üzere 11 
kişiye destek sağlayacaktır. 

 

 Destek programının 11/05/2021 tarihinde başlayarak 31/05/2021 tarihinde son bulması 
planlanmaktadır.  

 

 Destek süresi hibe veren Avrupa Birliği ve Roma Education Fund kurumları tarafından proje 
süresinin uzatılması dahilinde TEYRA tarafından uzatılabilinir. 

 

 



Önemli: Bu gereklilik ölçütlerini taşımayan başvurular program kapsamında daha ileri 
değerlendirilmeye tabi tutulmayacaktır. 11 başvurudan fazla başvuru olması durumunda 
destekler öğrencilerin başarı düzeyleri sosyoekonomik durumları ve motivasyonları göz önünde 
bulundurularak proje ekibi tarafından seçilecektir. Yetersiz adaylar uygunluk kontrol işleminin 
tamamlanmasının ardından TEYRA tarafından bildirilecektir. 

 
İletişim 

 
Bu başvuru çağrısı kapsamında, istenen bilgileri, referansları veya başvuru sahibinin akademik 
durumu ile ilgili belgeleri TEYRA 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. 
 

I. UYGUNLUK ÖLÇÜTÜ 
 

Adaylar, REF RARE Lise ve Üniversite Toplum Destek Programı için uygun kabul edilmeleri 
konusunda aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidirler: 

 
Uygun başvuru sahiplerinin Türkiye’de devlet akreditasyonlu bir üniversitede lisans düzeyinde/ 
Türkiye Cumhuriyeti devletince tanınmış Edirne, Tekirdağ/Malkara ve İzmir bölgelerindeki 
liselerin 11. veya 12. sınıflarında öğrenim görüyor olması ve öğrenci olarak kabul edilmesi gerekir. 

 
 

1. Kendisinin Roman olduğunu açık biçimde beyan etmesi; 
 

2. 2020/2021 akademik yılında Türkiye Cumhuriyeti devletince tanınmış Edirne, 
Tekirdağ/Malkara ve İzmir bölgelerindeki liselerin 11. veya 12. sınıflarında öğrenim görüyor 
olmaları; 

 
2020-2021 akademik yılında kendi ülkesi ya da oturma izninin olduğu ülkede halen 
Türkiye’de devlet akreditasyonlu bir üniversitede lisans düzeyinde öğrenim görüyor olması ve 
öğrenci olarak kabul edilmesi; 

 
Türkiye vatandaşı olması ya da oturuma izninin olması 
 

 
3. Destek süresince okuduğu alanındaki istihdam fırsatlarını takip etmek için motivasyona sahip 

olması gerekmektedir. 
4. Microsoft Office ( Excel, Word ve Power Point gibi)  programlarına hâkim olması 
5. Bilgisayar ve İnternete erişimine sahip olması 

 
 

Uzaktan eğitim, açık öğretim ve yarı zamanlı çalışmalar ya da derece dışı programlar ile birlikte sınıf 
tekrarı sağlamış ya da akademik yılını uzatmış olan öğrenciler uygunluk taşımamaktadır. Sadece ibraz 
edilen, tam ve uygun başvuru formları uygun görülecektir. 

 
 



REF RARE Lise ve Üniversite Topluma Destek Programı son başvuru tarihi 
10/05/2021 ‘dir. Son başvuru tarihinden önce belirlenen kontenjanın tamamlanması 
durumunda açılan destek programının sonlandırılma hakkı TEYRA tarafından saklı 
tutulmaktadır. 

II. BAŞVURU AŞAMALARI 
 

Başvuru sahiplerinin, 2020-2021 eğitim yılında destek programları değerlendirme sürecine alınabilmeleri 
için aşağıdaki bir aşamayı da son başvuru tarihinden önce tamamlamaları gerekmektedir: 

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

 
BİRİNCİ AŞAMA- BAŞVURU FORMUNUN TESLİM EDİLMESİ 

 

 

Tamamlanmış ve uygun başvuru aşağıdakileri içermelidir: 
 

REF RARE Üniversite Profesyonel Gelişim Destek Programı'na tam ve uygun başvuruyu yapabilmek 
için aşağıda belirtilen belgeler tam ve eksiksiz bir şekilde gönderilmelidir: 

 
1. Akademik yılın açıkça belirtildiği doldurulmuş Topluma Destek Programı başvuru 
formu. 

 
2. 2020-2021 akademik yılında tam zamanlı öğrenci olduğunu kanıtlayan E Devlet 
üzerinden alınmış öğrenci belgesinin sunulması. 

 
3.2020-2021 akademik yılı da dâhil olmak üzere üniversite öğrenci panelinden alınacak 
transkript belgesinin sunulması. 

 
4. Arkalı önlü taranmış kimlik kartı ve ya E devlet üzerinden alınmış nüfus kayıt örneği 

 
 

Lütfen akademik sahtekârlığın (bilgi veya eser hırsızlığı) başvuru için uygun olmadığını not ediniz. 
Eğer harici kaynaklar kullanıyorsanız, kaynağa doğru şekilde başvurduğunuzdan emin olun. 

 
Bütün bilgilerin okunabilir olduğunu garantilemek için tüm belgeleri renkli ve kaliteli şekilde 
tarayınız. Var olan başvuru formu içerisine tablo ekleme ve ya çıkarma işlemleri sağlamayınız. 

 
III. KARAR VERME MEKANİZMALARI 

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

 
A. SEÇİM KRİTERLERİ 

 
REF RARE Lise ve Üniversite Topluma Destek Programı için seçim kriterleri, bilgilerin ve 
sunulan belgelerin geçerliliğini ve kalitesini dikkate alır. Başvuranların şanslarını azami düzeye 
çıkarmak için, başvuru sahipleri, seçim kriterlerine tam olarak uymak, rekabetçi bir başvuru sunmak 
ve yeterli ve ilgili materyal ve bilgileri sağlamak için çaba göstermelidir. 
Topluma Destek Programından kazanılan hak devlet tarafından onaylanmış devlet üniversitelerinde ve 
yükseköğretim kurumlarında Türkiye'de okuyan ve lisans düzeyinde kayıtlı olan aşağıdaki kriterleri 
yerine getiren öğrencilere verilir. 

 

 



2. Adım – Başvuranların 
Değerlendirilmesi 

1. Adım – Uygunluğun Kontrol Edilmesi 

3. Adım – Seçilme Sürecinin 
Sonuçlanması 

4. Adım – Programın Başlatılması 

1. Başvuru sahibinin Roman olması 
2. Türkiye Cumhuriyeti devletince tanınmış devlet üniversitelerinde 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 
 Adayın başarısı (Not ortalaması, tavsiyeler ve ulaşabildiği başarılar); 
 Başvuru sahibinin motivasyonu 
 Sosyal-ekonomik durum; 
 Bilgisayar kullanım becerileri gelişmiş olması 
 Daha önce Roman toplumunu desteklemek için çalışmalarda bulunanlar ve bu çalışmaları 

sosyal medya paylaşımları, fotoğraflar, videolar veya başka şekillerde kanıtlayan kişiler; 
 Kadın öğrencilerin eğitim hayatına katılımlarını ve desteklenmesi için kadın öğrencilerin 

başvurularına not ortalaması 3,0 ve üzeri olan öğrencilere %10 ekstra puan 
verilecektir.(Kadın katılımcıların sayısına göre bu kriter TEYRA tarafından iptal 
edilebilinir) 

 
B. SEÇİLME SÜRECİ 

 
 
 
 

 Birinci Adım – Uygunluğun Kontrol Edilmesi 
 

Başvuruların teknik yeterliliğinin Program'ın uygunluk kriterlerini karşılaması. 

Bu adım TEYRA Proje Ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. 

 İkinci Adım – Başvurunun Değerlendirilmesi 
Başvuruların değerlendirilmesi önceden objektiflik ilkesine göre belirlenen kurallara uygun olarak 
proje ekibi tarafından yapılacaktır. Tüm başvurular tek tek değerlendirilecektir. Roman Eğitim Fonu 
Kolaylaştırıcısı seçim aşamasında proje ekibinin bir parçası olacaktır. 

 
 Üçüncü Adım – Kayıt Belgelerinin Sunulması (2020-2021 yılı için) 



 
 

REF RARE Lise ve Üniversite Topluma  Destek Programı son başvuru tarihi 
10/05/2021’dir. Son başvuru tarihinden önce belirlenen kontenjanın tamamlanması 
durumunda açılan destek programının sonlandırılma hakkı TEYRA tarafından saklı tutulmaktadır 

 İlk olarak, yukarıda belirtilen ikinci 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. 

o 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. 

o  
IV. SORUMLULUK REDDİ 

 
TEYRA, hedefleri ve faaliyetleri “Batı 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


