
                                                                           
              
 

[Buraya yazın] 
 

BAŞVURU KILAVUZU 
 

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, 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 

Romanların eğitimden istihdama sorunsuz geçişinin sağlanmasıdır. Proje kapsamında, Akdeniz Roman 

Dernekleri Federasyonu Türkiye'de ilk defa üniversiteye devam eden Roman öğrenciler için Akdeniz 

Roman Dernekleri Federasyonu  Lise Burs Programı'nı başlatmıştır. Bu program kapsamında lise ve 

üniversite öğrencisi olmak üzere toplamda 96 öğrenciye burs sağlanmıştır.  

 

Burs programımız kapsamında profresyonel gelişim alanlarında kendini geliştirmek isteyen ve okulda 

erişemeyecekleri eğitimleri dışarıdan tamamlamak isteyen Roman üniversite öğrencilerine "Akdeniz 

Roman Dernekleri Federasyonu Profesyonel Gelişim Yardımı"  programını  başlatmış bulunuyoruz. 

Yardım programının amacı, kariyer hedefleri olan Roman üniversite öğrencilerine, katılacakları eğitim 

programını begelelemeri üzerine, maddi yardım sağlamaktır.   Akdeniz Roman Dernekleri 

Federasyonu Profesyonel Gelişim Yardım Programı özel olarak Roman kökenli bireylere dönüktür.  

 

 Not: Başvuru sürecine başlamadan önce gereklilikleri anlamak ve başvurunuzun doğru bir 

şekilde tamamlanmasını sağlamak için Başvuru Kılavuzu'nu dikkatlice okumanızı tavsiye 

ederiz.  

PROGRAM MANTIĞI  

Bu yardım programı Türkiye yurttaşları veya Türkiye'de süresiz ikamet izni olan Roman öğrenciler 

için liyakat esaslı bir maddi yardım programıdır. Uygun başvuru sahiplerinin Türkiye’de devlet 

akreditasyonlu bir üniversitede lisans düzeyinde ve üniversitelerin 2, 3 veya 4. sınıflarında öğrenim 

görüyor olmaları ve öğrenci olarak kabul edilmeleri gerekir.  

Türkiye için toplam 16 Roman öğrenci bu yardımdan yararlanabilecektir.  

*** 

İçerik 

                                                       I. GENEL BİLGİLENDİRME  

 

 Yardım miktarı yıllık maksimum 1.800 TRY'dir ve bu yardımın öğrenciler tarafından 

profesyonel gelişimlerini sağlamak amacıyla kullanılması beklenmektedir. Yardım, her hangi 

bir mesleki ek beceri kazanmak, yabancı dil öğrenmek, sertifika programlarına katılım vb. 

faaliyetler için kullanılabilir.  

 

 Yardım, başvuran başarılı adayların sadece başvuru yaptıkları akademik yılları için 

ödüllendirilmesidir. (örneğin, 2018-19 akademik yılı). Yardımlar, belgeleri sağlanan bir 

önceki akademik dönemin değerlendirmesiyle, değerlendirilen akademik dönem için 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, 

Çingene, Romaniçel, , Beyaş, Aşkali, Mısırlı, Yeniş, Dom, Lom, Abdal...). 



 Yardım programı için başvuru işlemi e-mail vasıtasıyla on-line olarak olacaktır. İstenen 

başvuru belgeleri konu başlığına başvuranın ismi yazılarak akromfed@hotmail.com e-mail 

adresine gönderilecektir.   

 

 Yardım programı 2018/2019 öğretim yılı için en fazla 16 kişiye burs sağlayacaktır.  

İletişim 

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

durumu ile ilgili belgeleri AKROMFED 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, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Profesyonel Gelişim Yardımı için uygun 

kabul edilmeleri konusunda aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidirler: 

Uygun başvuru sahiplerinin Türkiye’de devlet akreditasyonlu bir üniversitede lisans düzeyinde ve 

üniversitelerin 2, 3 veya 4. sınıflarında öğrenim görüyor olması ve öğrenci olarak kabul edilmesi 

gerekir. 

 

1. Kendisinin Roman olduğunu açık biçimde beyan etmesi;  

 

2. 2018-2019 akademik yılında kendi ülkesi ya da oturma izninin olduğu ülkede halen 

Türkiye’de devlet akreditasyonlu bir üniversitede lisans düzeyinde ve üniversitelerin 2,3 ve 4. 

Sınıflarında öğrenim görüyor olması ve öğrenci olarak kabul edilmesi;   

 

o Türkiye vatandaşı olması ya da oturuma izninin olması 

 

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

olması 

 

gerekmektedir.  

 

Uzaktan eğitim, açık öğretim ve yarı zamanlı çalımalar ya da derece dışı programlar uygunluk 

taşımamaktadır. Sadece ibraz edilen, tam ve uygun başvuru formları uygun görülecektir.  

 

 

III. BAŞVURU AŞAMALARI  

Başvuru sahiplerinin, 2018-2019 eğitim yılında yardım programları değerlendirme sürecine 

alınabilmeleri için aşağıdaki iki aşamayı da son başvuru tarihinden önce tamamlamaları 

gerekmektedir:  

 

Önemli:  Bu gereklilik ölçütlerini taşımayan başvurular program kapsamında daha ileri 

değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 16 başvurudan fazla başvuru olması durumunda yardımlar 

öğrencilerin başarı düzeyleri göz önünde bulundurularak tahsis edilecektir. Yetersiz adaylar 

uygunluk kontrol işleminin tamamlanmasının ardından AKROMFED tarafından bildirilecektir. 

mailto:akromfed@hotmail.com
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Birinci aşama:  Çevrimiçi Başvuru Formunun (ÇBF) ve eklerinin teslim edilmesi                                          

İkinci aşama: Kayıt/Öğrenci Belgesinin teslim edilmesi ve (eğer ödeniyorsa)  Okul Harcı 

Belgesinin teslim edilmesi. 

 

BİRİNCİ AŞAMA- BAŞVURU FORMUNUN TESLİM EDİLMESİ 

 

 Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu burs başvuru programının birinci aşaması için 

son başvuru tarihi 17 Mayıs 2019‘dur.  

Tamamlanmış ve uygun başvuru aşağıdakileri içermelidir:  

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu 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 yardım başvuru formu. Başvuru 

formunu indirmek için lütfen tıklayınız. 

2. 2018 – 2019 akademik yılında tam zamanlı öğrenci olduğunu kanıtlayan öğrenci 

belgesi sunulması 

3. Bursa başvuran kişinin Roman olduğunu belirten, yasal olarak kayıtlı bir Roman sivil 

toplum kuruluşundan (ör. dernek veya federasyon) alınacak referans mektubu. Referans 

mektubu formu için lütfen tıklayınız. 

4. Arkalı önlü taranmış kimlik kartı 

 

o Yazılı Kompozisyonlar  

 

5.  Adayın akademik başarılarına dayanarak eğitim ve akademik hedeflerini 

tanımlayan, devam edilen veya amaçlanan bölüme yönelik çalışma isteği ve kararlılığını 

gösteren, aynı zamanda staj yapmak istediği yeri ve istihdam edilmek istediği sektörü 

belirten Motivasyon Mektubu; 

6. Başvuru sahibinin yazdığı Roman sorunları ile ilgili yazılı kompozisyon; 

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. (net olmayan, okunamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.) Yüklenecek olan her 

belgenin boyutu 5MB’tan büyük olmamalıdır.  

İKİNCİ AŞAMA – KAYIT DOĞRULAMASI  

 

 Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu burs başvuru programının birinci aşaması için 

son başvuru tarihi 24 Mayıs 2019‘dur. 

Başvurunun ikinci aşaması olan kayıt doğrulaması AKROMFED tarafından yalnızca ikinci aşamaya 

kalan öğrencilerden talep edilecektir.   

Üniversiteler%20için%20Yardım%20Programı%20Başvuru%20Formu.docx
http://www.akromfed.org/tr/wp-content/uploads/2019/01/ÜNİVERSİTE-İÇİN-REFERANS-MEKTUBU.docx


Tüm gereklilikleri taşıyan öğrenci belgesi ve harç belgesi taranıp yüklenmelidir.  

IV. KARAR VERME MEKANİZMALARI  

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

dayanmaktadır:  

A. SEÇİM KRİTERLERİ   

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Yardım 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.  

Burs hakkı devlet tarafından onaylanmış devlet ve özel üniversitelerde ve yükseköğretim 

kurumlarında Türkiye'de okuyan ve lisans düzeyinde kayıtlı olan aşağıdaki kriterleri yerine getiren 

öğrencilere verilir.  

 

1. Başvuru sahibinin Roman olması  

2. Türkiye Cumhuriyeti devletince tanınmış üniversitelerin 2.,3.veya 4. sınıflarında 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: 

 Kollektif 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 (motivasyonun mektubu); 

 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.  

 Kız öğrencilerin eğitim hayatına katılımlarını ve desteklenmesi için kız öğrencilerin 

başvurularına %10 ekstra puan verilecektir.  

 

B. SEÇİLME SÜRECİ  

 

 

 

 

 

1. Adım – Uygunluğun Kontrol Edilmesi 

2. Adım –  Başvuranların Değerlendirilmesi   

3. Adım –  Kayıt Belgelerinin Sunulması    

4. Adım –  Seçilme Sürecinin Sonuçlanması   
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Birinci Adım – Uygunluğun Kontrol Edilmesi   

Başvuruların teknik yeterliliğinin Program'ın uygunluk kriterlerini karşılaması.  

Bu adım AKDENİZ ROMAN DERNEKLERİ FEDERASYONU ve REF tarafından 

gerçekleştirilecektir.  

İkinci Adım – Başvurunun Değerlendirilmesi  
Başvuruların değerlendirilmesi önceden objektiflik ilkesine göre belirlenen üyelerden oluşan Ulusal 

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

dünyasının üyeleri ile birlikte daha önce REF burslarından faydalanmış Roman kişilerden oluşur. 

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 – Kayıt Belgelerinin Sunulması (2018-2019 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  

AKROMFED 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.  

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.  

 

 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 dördüncü 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, AKROMFED burs programı tarafından gönderilen ret 

mektubunu aldıkları tarihten sonraki bir ay içerisinde, itiraz etme hakları vardır.  

Temyiz başvuruları/itirazlar AKROMFED'in akromfed@hotmail.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  

AKROMFED, 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.  

mailto:akromfed@hotmail.com

