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GİRİŞ

ROMANLARIN MEVCUT DURUMU

Avrupa  Komisyonu verilerine  göre,  Avrupa genelinde  yaşamakta  olan  Romanların  toplam nüfusu  10-  12  milyon civarındadır. Romanlar

neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde yaşamaktaysa da Avrupa’da yaşayan Romanlar’ın 6 milyonunun Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaşadığı tahmin

edilmektedir.  Avrupa’da  tarih  boyunca  ciddi  bir  ayrımcılık  ve  dışlanmanın  mağduru  olan  Romanlar,  son  on  yıldır  Avrupa  Birliği  (AB)’nin  de

gündeminde önemli yer tutmaktadır.  AB’nin 2004-2007 yılları arasındaki genişleme süreci ile birlikte Romanların yoğun yaşadıkları ülkelerin AB’ye

üye olması,  Romanların maruz kaldığı  insan hakkı ihlallerinin ve sosyal dışlanmanın görünürlüğünü arttırmıştır. Romanların refahı  sadece insan

hakları ve sosyal adalet temelinde değil ekonomik istikrarın ihtiyaç duyduğu rekabet gücü ve ekonomik büyüme temelinde de ulusal hükümetlerin

daha çok üzerinde durduğu bir konu haline gelmiştir. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle, Romanların sosyo-ekonomik durumları ve insan hakları alanında

yaşadığı  sorunlar  son yıllarda  Birleşmiş  Milletler  Kalkınma Programı,  Avrupa Konseyi,  Avrupa Komisyonu ve  Dünya Bankası  gibi  uluslararası

kurumların çalışmalarına daha fazla konu olmaya başlamıştır. Avrupa'da Romanların durumu konusunda yapılan çalışmaların nispeten yeni bir olgu

olduğu ve kapsam itibarıyla sınırlı olduğu görülmektedir.  

Romanlar, diğer tüm gruplara kıyasla Avrupa’nın en büyük ve en kırılgan grubudur. Temel olarak ayrımcılık, yoksulluk ve sosyal dışlanmadan

kaynaklanan sorunlarla başa çıkmaya çalışmaktadır. Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da, Avrupa Birliği Üyesi onbir ülkede

gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarında, Romanların; istihdam, eğitim, barınma ve sağlık alanlarındaki sosyo-ekonomik koşullarının tatmin edici

düzeyde olmadığını ve Roman olmayan gruplarla karşılaştırıldığında durumlarının çok daha kötü bir düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır. Pek çok

ülkedeki Roman çocukların okula kayıt durumu, devamlılık ve okul performanslarının nüfusun genelindeki akranlarına oranla daha düşüktür. Her üç

Romandan birinin işsiz olduğu ve yine sadece her üç Romandan birinin düzenli gelir getiren işlerde çalışabildiği görülmektedir. Sağlık alanında,

araştırma  yapılan  ülkelerde  Roman  nüfus  ve  genel  nüfusun  sağlık  durumları  arasında  farklar  olduğu,  Romanların  %20’sinin  hiç  bir  sağlık

güvencesinin/sigortasının   bulunmadığı,   % 90’ının  yoksulluk  sınırının  altında  yaşadığı  tespit  edilmiştir.   Romanların  gecekondularda  ve  geçici

kamplar gibi çoğunlukla ayrıştırılmış ve çevresel riskleri barındıran bölgelerde ve aşırı kalabalık ortamlarda yaşamlarını sürdürdüğünü ifade eden

araştırma, Avrupa’da uluslararası sözleşmelerin altını çizdiği gerekli asgari standartların dahi karşılanmadığı barınma sorununa dikkat çekmektedir.
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Araştırmaların bütününe bakıldığında; eğitim, istihdam ve sağlık alanlarında Roman kadınlarının durumunun Roman erkeklere oranla daha kötü bir

düzeyde olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de yaşayan Romanların tahmini sayısı, halen araştırma konusudur. Romanlarla ilgili tek resmi veri, 500 bin sayısıdır. Bu sayı da, 1831

yılındaki Osmanlı nüfus sayımına dayanır.  Roman sivil toplum örgütlerinden,  araştırmacı ve aktivistlerin yaptığı diğer güncel tahminler ise ülke

genelinde 4 milyon civarında Roman vatandaşı yaşadığı yönündedir. Trakya Bölgesi’nde ise toplam nüfusun % 6-7’sini Romanların oluşturduğu

görülmektedir. Romanların büyük bölümü Batı Anadolu, Trakya, Marmara ve Ege bölgelerinde yaşamaktadır. 

Anayasamızın 42. maddesiyle eğitim ve öğrenim hakkı, 48. ve 49. maddeleriyle çalışma ve sözleşme hürriyeti, 56. maddesiyle sağlık hizmetlerine

erişim  hakkı,  57.  maddesiyle  konut  olanaklarına  erişim  hakkı,  60.  maddesiyle  sosyal  güvenliğe  erişim  hakkı  ile  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  her

vatandaşının teminat altında yaşama hakkı güvence altına alınmıştır. 2011 yılında Avrupa Birliği kurumları, Romanlar ile toplumunun genelinin yaşam

koşulları arasındaki farkları gidererek Romanların toplumla daha iyi bütünleşmesini amaçlayan “Ulusal Roman Entegrasyon Politikaları için Avrupa

Çerçevesi”ni kabul etti. Avrupa Birliği; üye devletleri, Romanların entegrasyonu için ulusal politikalar geliştirmeye davet etti. Katılım sürecinde olan

ülkeler için ise ilgili Avrupa Komisyonu Genelgesi, “AB’nin Roman entegrasyonu konusundaki hedefleri bu ülkeler için de aynı şekilde geçerlidir”

demekte  ve  bu  ülkelerden  de,  mevcut  politikalarını  burada  belirtilen  hedefler  doğrultusunda  gözden  geçirmelerini  talep  etmektedir.  AB,  Ulusal

Hükümetler, Uluslararası Örgütler ve Roman Sivil Toplum Temsilcilerini bir araya getiren Romanlara Yönelik Sosyal İçerme için Avrupa Platformu

(European Platform for Roma Inclusion); Avrupa Birliği Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nin 8 Aralık 2008 tarihli bir kararına istinaden 2009

yılında kuruldu. “Romanlara Yönelik Sosyal İçerme için Avrupa Platformu” tarafından 2009 yılında Prag’da “Romanlara Yönelik Sosyal İçerme

için 10 Ortak Temel İlke” belirlendi. Bu “10 Ortak Temel İlke” ile politikaların nasıl uygulanacağına dair yaklaşımlar ve temel metodoloji ortaya

konuldu.  Bu ilkeler özetle;

 Ayrımcı olmayan, yapıcı ve pragmatik politikalar: Romanlara yönelik sosyal içermenin, insan hakları, insanlık onuru, fırsat eşitliği ve

gibi Avrupa Birliği’nin temel ilkeleriyle uyumlu olması. 

 Açık ancak dışlayıcı  olmayan hedefleme: Sosyal  içermenin  hedef  grubunun Romanlar  olması  ancak Romanlarla  benzer  koşullarda

yaşayan diğer grupların uygulamalardan dışlanmaması.  
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 Kültürlerarası yaklaşım: Romanlarla birlikte, Romanlar’dan farklı etnik kökenden olan grupları da içerecek kültürlerarası bir yaklaşıma

ihtiyaç  vardır.  Etkili  iletişim,  kültürler  arası  öğrenme  için  hayati  olan  kültürlerarası  yaklaşım,  önyargılarla  ve  basmakalıp  yargılarla

mücadelede teşvik edilmelidir. 

 Ana akımı hedefleme: Romanlara yönelik tüm sosyal içerme politikaları, Romanları toplumun bütünü arasına sokmayı hedefler. 

 Toplumsal cinsiyet boyutunun farkında olma: Romanlara yönelik sosyal içerme girişimleri Roman kadınların ihtiyaç ve koşullarını

dikkate almak zorundadır. Bu politikalar,  sağlık hizmetlerine erişim sorunları  ya da ayrımcılık, ev içi şiddet ve sömürü gibi sorunlara da

yanıt vermelidir.  

 Veriye dayalı politikaların aktarımı: Üye ülkelerin Romanlara yönelik sosyal içerme deneyimlerinden ders çıkarmaları ve bunları  diğer

üye  devletlerle  paylaşmaları  hayati  önemdedir.  Romanlara  yönelik  sosyal  içerme  politikalarının  geliştirilmesinde,  uygulanmasında  ve

izlenmesinde, sosyo-ekonomik verilerin düzenli olarak toplanması gerekmektedir. 

 Avrupa Birliği araçlarının kullanımı: Romanlara yönelik sosyal içerme politikalarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında üye 

devletlerin, Avrupa Birliği’nin yasal, ekonomik ve eşgüdümsel araçlarından bütün olarak yararlanması gerekmektedir. 

 Bölgesel ve yerel yetkililerin dahil edilmesi: Üye devletler, Romanlara yönelik sosyal içerme politikalarını, bölgesel ve yerel otoriterle 

yoğun işbirliği halinde tasarlamalı, geliştirmeli, uygulamalı ve değerlendirmelidir. 

 Sivil toplumun dahil edilmesi: Üye devletler, Romanlara yönelik sosyal içerme politikalarını, aynı zamanda hükümet dışı örgütler, 

akademisyenler ve sosyal ortaklarla da yoğun işbirliği halinde tasarlamalı, geliştirmeli, uygulamalı ve değerlendirmelidir. 

 Romanların aktif katılımı: Sosyal içerme politikalarının verimliliği, sürecin her aşamasına Romanların katılımıyla sağlanabilir. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Romanlara Yönelik Eylem Planı bu ortak temel ilkeleri göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır. Ülkemizde yaşayan

Roman grupların  eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlara erişimi konularında belirlenen hedefler ve amaçlar; AB

Çerçevesindeki hedeflerle uyumludur. Cumhuriyet Halk Partisi; sosyal içerme, diyalog, karşılıklı farkındalığın artırılması ve çok paydaşlı işbirliği için

kapsamlı ve disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır.
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ ROMAN POLİTİKA GEREKÇESİ

Köklü tarihleri,  dünyanın her köşesine uzanan nüfus yapıları,  kendilerine özgü dilleri  ve zengin bir  kültürleri  olan Romanlar, Türkiye'de

yoksulluk,  yoksunluk  ve  ayrımcılığın  başını  çektiği  sosyo-ekonomik  sorunlarla  mücadele  etmek  zorunda  kalmaktadır.  Romanların  yaşadıkları

yoksulluk kısırdöngüsünün kırılması,  sosyal dışlanmanın ortadan kaldırılması, farklı kimlik ve kültürleriyle,  toplumda ötekileştirilmeden "onurlu"

biçimde yaşamalarının sağlanması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak kurumsal ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesine öncülük etmek

ilkelerimizdendir. Bu amaçla, Cumhuriyet Halk Partisi olarak insan hakları,  hukukun üstünlüğü, eşitlik yurttaşlık ve adalet ilkelerinden hareketle,

"Roman  Gruplara  Yönelik  Eylem Planını"  hazırladık.  Bu eylem planını  hayata  geçirirken;  belediyeler,  kent  konseyleri  ve  eşitlik  birimleri  gibi

kurumlarda Romanların katılımı ve temsiliyeti ile Roman Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) belediyelerimizin karar alma süreçlerine dahil edilmesini

öncelikli hedef olarak belirledik. 

Günümüz evrensel insan hakları anlayışında, insan onuru, önemi giderek artan bir kavram haline gelmiştir. Bu bağlamda, insan onuruna yakışır

bir yaşam için, yoksulluk kadar yoksunluk da çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik yoksulluğa dayanan yoksunluğun

ötesinde, dışlanmışlık, ayrımcılık, eşitlik ve adaletle ilgili yoksunluklar da, insan onurunu zedeleyen unsurlardır. Romanlar, eğitim, istihdam, barınma,

sağlık  gibi  hizmetlere  erişim sorunları  ile  sosyal  ve  ekonomik  yaşama dezavantajlı  başlamak  zorunda  bırakılmaktadır. Yoksulluğun,  salt  maddi

yoksunluktan kaynaklanmaması ve sosyo-ekonomik sorunların, kamu hizmetlerine erişimi ve toplumsal yaşama katılımı zorlaştırması, sadece maddi

(ayni ve nakdi) yardımların sağlanması yoluyla Romanların yoksunluklarıyla mücadele edebilmek için yetersizdir. Bu nedenle, yoksulluğu yok etmeye

yönelik kalıcı politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Yoksulluğun, geçici çözümler üreten ve muhtaçlık durumunu besleyen ayni ve nakdi yardımlar

yapılarak ortadan kaldırılamayacağı  açıktır. Ülkemizde sosyal  politika ve hizmet  alanında birbiriyle  ilintili  temel  sorunlar  bulunmaktadır. Sosyal

hizmetin  hak  temelli  bir  hizmet  olmaktan  çıkarılarak  bir  lütuf  haline  dönüştürülmesi,  yoksul  bireylerin  muhtaç  olarak  tanımlanmasına  neden

olmaktadır. Çağdaş hukuk belgelerinde ve uluslararası belgelerde “muhtaç” tanımı insan onuruyla bağdaşmadığı için terkedilmekte; bu tanım yerine

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi tarafından Avrupa Sosyal Şartı’nda “yeterli kaynaklara sahip olmayan” ifadesi kullanılmaktadır. Devlet tarafından

yapılan sosyal yardımların öznesinin muhtaç biçiminde ifade edilmesine karşı çıkılmaktadır. 

5



Birleşmiş  Milletler  tarafından  sosyal  hizmetler,  “bireylerin  birbiriyle  ve  çevresiyle  uyumunu kolaylaştırmak  amacını  taşıyan  örgütlenmiş

çalışmalar”  olarak  tanımlanmıştır.  Sosyal  yardımlardan  farklı  olarak  sosyal  hizmetler  yalnızca  dar  gelirlileri  ve  yoksulları  değil  toplumun  tüm

kesimlerini kapsamaktadır. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’ne göre sosyal hizmetler, sosyal yardımların yanı sıra sosyal refah niteliği de taşımakta,

bireylerin kişiliğinin gelişmesi ve toplumla uyum sağlamasına yönelik tüm faaliyetleri içermektedir. Toplumun en güçsüz kesimlerinin toplum dışına

itilme riskinin önüne geçilmesi ve toplum dışına itilmiş grupların toplumla ve çalışma yaşamıyla bağ kurup bu bağların güçlendirilmesi için sosyal

hizmetlerin önemi vurgulanmaktadır. Sosyal hizmetler, sosyal dışlanma yaşayan grupların sosyal içermeleri açısından hayati önem taşımaktadır.

Romanlara yönelik sosyal politikaların oluşturulmasında; sosyal dışlanma ve ayrımcılığın, hayatın her alanında devam ettiği öncelikli olarak

dikkate alınmalıdır. Sosyal dışlanmayla mücadele etmek için çok yönlü, çok disiplinli ve farklı kurumların katılım göstereceği politikaların hayata

geçirilmesi  gerektiği  ortadadır.  Yoksulluk  ve  sosyal  dışlanmadan  kaynaklı  yoksunluklar,  gelecekten  ümitsizlik,  kendine  ve  toplumsal  düzene

güvensizlik  yaratmakta;  kaygılarla  dolu  bir  yoksulluk  kültürünün  Romanları  kuşatmasına  yol  açmaktadır.  Her  şeyden  önce,  Romanların  yaşam

haklarını tehdit eden boyuta ulaşan yoksulluğun, kamu hizmetlerine ve emek piyasasına erişimi zorlaştırdığı ve kırılamayan bir çember yarattığını

açıkça telaffuz etmek gerekmektedir. Oluşturulacak tüm politikalarda, Romanların, “kırılgan gruplar" olduğunu göz önünde bulundurmak, bunu açıkça

ortaya koymak ve bu ana fikirden hareketle politikaları hayata geçirmek gerekmektedir. Öte yandan, Romanların toplumsal cinsiyet, ifade ve inanç

özgürlüğü,  engelli  hakları  gibi  alanlarda  da,  kendilerine  özgü  sorunlar  yaşadıklarının  farkına  varılmalı  ve  politikalar  geliştirilirken,  Romanlar

arasındaki farklı yaş-cinsiyet-fiziksel durum gibi özellikler de gözetilmelidir. 

Birey ve devlet arasındaki ilişkinin ifadesi olarak, hak ve özgürlükler temelinde kurulan yurttaşlık, hukuki bir statü olmanın yanı sıra aynı

zamanda sosyo-politik kimlik biçimidir. Bireylerin sahip olduğu hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altına alındığı yurttaşlık, haklar/özgürlükler ile

ödevler/sorumluluklar düzeyinde tanımlanmakta ve esas olarak bireyin devletle olan bağını kurmaktadır. Anayasal olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin her

bir  vatandaşı eşit  haklara sahiptir. Ancak,  şartlarda ve sonuçlarda eşitsizliğin sonucu olarak Roman gruplar, insan haklarından yoksun kalmakta,

haklarına erişimde zorluklarla karşılaşmaktadır. Önyargılarla karşılaşan ve dışlanan grupların başında gelen Romanların beklentileri ve talepleri olduğu

gibi yerine getirmekle yükümlü oldukları ödev ve sorumlulukları da vardır. Bunlara dair düzenlemelerin şartlarda ve sonuçlarda eşitliği sağlayacak

şekilde yapılması acil ve zorunludur.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıkladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Romanlara Yönelik 1. ve 2.

Strateji Belge ve Eylem Planlarında temel sorunlar yer almıştır ancak temel bir eksiklik gözlenmektedir. Strateji ve Eylem Planlarının her ikisinde de

önyargı ve dışlanma başlığı bulunmamaktadır. Üstelik yaşanan ana problemlerin temelinde önyargı ve dışlanmışlık vardır. İlgili Bakanlıklara verilen

sorumluluklar çerçevesinde belirlenen eylemlerde göze çarpan farkındalık ve bilinçlendirmedir. Romanların içinde bulunduğu mevcut kötü koşullar

kendi tercihleri olmayıp “bilinçlendireceğiz, farkındalık eğitimleri vereceğiz” temelli yaklaşım, hem Romanlar tarafından kabul görmemekte hem de

bir üst dil, üst akıl olarak ötekileştirmeyi tetiklemektedir. Temel soru “siz neden ayrımcılığa uğradığınızı, dışlandığınızı düşünüyorsunuz?” değil “Biz

ayrımcılığı, ötekileştirmeyi nerede ne şekilde yapıyoruz? Farkında mıyız?” deyip bakış açımızı birlikte değiştirme adımları atmaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak insan hakları, hak, hukuk ve adalet ilkelerinden hareketle hazırladığımız "Romanlara Yönelik Eylem Planı",

belediyeler başta olmak üzere tüm yerel yönetim birimleri ve Parti Kurumları, Kent Konseyleri ve Eşitlik Birimleri gibi mekanizmalarda Romanların

temsili ve Roman STK’ların katılımıyla, kapsamlı politikaların uygulanabilmesi için önemli bir yol haritası olacaktır. İki yıllık bu Eylem Planı, ikinci

yılın sonu itibarıyla revize edilecektir. 

Eğitim Hakkına Erişim

Türkiye’de eğitim hakkı; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB), Çocuk Hakları Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve

Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınmış temel haklar arasındadır. Eğitim sistemi

özgür ve sorgulayan, farklılıklara saygı duyan, kişilerin din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin eşit bireylerin bulunduğu topluma saygı gösteren, özgür

bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Cumhuriyet Halk Partisi’nin en önemli hedefi  de özellikle sosyo-ekonomik olarak yoksun topluluklarda okullaşma

oranını %100’e çıkarmak ve okul terklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen, çağın gereklerine uygun, laik bir  eğitim sistemidir. Yoksul hanelerde

yaşayan çocukların okul devamsızlığı ve okulu terk olasılığının yüksek olmasından hareketle özel müdahaleler geliştirmeye yönelik çalışmalarını

yoğunlaştırdığı  gruplardan  biri  de  Roman  çocuklardır.  Yapılan  saha  araştırmalarında  eğitimle  ilgili  gözlemlenen  ilk  olgu,  eğitim  seviyesinin

düşüklüğüdür.  En  yaygın  problemler;  genellikle  doğum  belgelerinin  olmamasından  veya  geç  çıkarılmasından  dolayı  eğitim  sistemine  kaydı
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yapılmamış olan çocukların varlığı, devamsızlık, erken okul terk oranı, erken yaşta evlenme ve okul öncesi ve orta öğretime geçiş yapan öğrenci

sayısının eğitime kayıt oranının en az seviyede olmasıdır.

Bu nedenle Eylem Planı, Roman çocukların erken çocukluk eğitimi, ilköğretime geçiş, ortaöğretim lise ve üniversite eğitimi için aşamalı olarak

oluşturulmuştur. Çocuklar  üç yaşından itibaren okul  öncesi  eğitime gönderil(e)miyorsa ilgili  kamu kurumlarının kontrolü altında STK’larının da

desteğiyle eğitimlerinin sağlanması gerekmektedir. İlk ve ortaöğretime geçişte çocukların ayrıştırılmasını önlemek için yerel yönetimler ve kamu

desteğiyle  kaynaştırıcı  özel  etkinlikler  yapılmalıdır.  Ayrıca  ortaöğretime geçişte  de  çocukların  sayısının   oldukça  düşük olduğu  bildirilmektedir.

Okuldan terklerin özellikle 12-15 yaşları arasında yoğunlaştığı ve pek çok çocuğun zorunlu eğitimi tamamlayamadığı belirtilmektedir. Orta öğretimi

tamamlayıp  da yüksek öğretim ya da  üniversite  eğitimine  devam edebilen  Romanların  sayısı  ise  çok az  olmakla  birlikte  mevcut  öğrenciler  de

ayrımcılığa uğramaktan çekindikleri için kimliklerini gizleme eğilimindedir. Yetişkin Romanlar genel olarak düşük seviyede okul eğitimi görmüşlerdir

ve çok sayıda Roman okuma-yazma bilmemektedir. Dolayısıyla iş piyasası için gerekli olan önemli yetenek ve donanımdan yoksundurlar.  Roman

grupların  mesleki  eğitim ya  da yetişkin  eğitimlerinden de yeteri  kadar  yararlanamadığı  görülmektedir. Roman çocukların  örgün eğitime katılım

oranları  çok düşük olmakla birlikte,  özellikle müzikle uğraşan Roman gruplar arasında ebeveynlerden çocuklara aktarılan ve çok erken yaşlarda

başlayan geleneksel bir eğitim uygulamasının varlığından söz edilebilmektedir. 

Yapılan saha araştırmaları iki önemli sonucu ortaya koymaktadır. Birincisi, Romanlar için eğitim hakkına erişimin önündeki en büyük engeller

sırasıyla yoksulluk ve sosyal dışlanmadır. İkincisi, Romanların diğer alanlarda yaşadığı sorunlar eğitime erişim meselesini olumsuz etkilemektedir.

Romanların istihdam alanında yaşadığı  sorunlar eğitime erişimi doğrudan etkilemektedir. Düşük gelir  getiren ve düzensiz işlerde çalışan Roman

ebeveynler çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamamaktadır. Kırtasiye malzemeleri, okul araç ve gereçleri, beslenme ve diğer eğitim masrafları,

aile bütçelerinin taşıyabileceği kapasitenin çok üzerine çıkmaktadır. Roman ebeveynlerin çocuklarının eğitimlerini sürdürebilmesine olanak tanıyacak

yeterli finansal güce sahip olmayışı çocukların eğitim sisteminden kopmasına neden olmaktadır. Araştırmalara göre, Roman çocuklar aile bütçesine

katkıda bulunmak için çalışmak zorunda kalmakta ve aile bütçesine katkı sağlama zorunluluğu çocukların eğitim hayatından kopmalarına neden

olmaktadır. Roman gruplar arasında yaygın bir geçim kaynağı olan mevsimlik tarım işçiliği dönemsel göçleri zorunlu kılmaktadır. Mevsimlik göçler
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sonucunda  Roman  çocuklar  okula  devam edememektedir.  Hem çocukların  çalıştırılması,  hem de  mevsimlik  işler  nedeniyle   ebeveynlerin  aile

üyelerinden  uzaklaşması, Roman çocukların eğitimden uzaklaşmalarıyla sonuçlanmaktadır. 

Araştırmalar, okul  ortamında Roman çocuklara  yönelik  dışlanmanın  eğitim sisteminden kopuşu hızlandırdığını  ortaya  koymaktadır. Okul

yöneticileri, öğretmenler ve Roman olmayan öğrenci velilerinin Romanlara yönelik önyargılarının, ayrımcı söylem ve eylemler şeklinde tezahür ettiği

gözlenmektedir.  Eğitimcilerin  Roman  çocukların  eğitim  performanslarına  ilişkin  beklentilerinin  düşük  olması  ve  başarılı  olabileceklerine  dair

ümitlerinin olmayışı, çocuklara yaklaşım tarzlarını da yönlendirmektedir. Bu tutum, kimi zaman Roman çocukların kendi kimliklerini gizlemelerine

neden olurken kimi zaman da çocukların okuldan soğuması ve okulu  terk etmesiyle sonuçlanmaktadır. Araştırmalar bir kısım Roman yurttaşımızın

doğum belgelerine, nüfus cüzdanlarına ve ikametgah belgelerine sahip olmadığını göstermektedir. Bu belgelerin yokluğu, diğer sosyal haklarının yanı

sıra eğitim hakkına erişimi de engellemektedir. 

Ülkemizde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi her türlü kamu hizmetine erişim konusunda daimi bir ikametgah adresini zorunlu kılmaktadır. Bu

durum,  yerlerinden edilen ve sabit bir adresi bulunmayan Romanların, eğitim kurumlarına kayıt olurken sorun yaşamalarına neden olmaktadır. Yine

yapılan  araştırmalara  göre,  özellikle  yoksul  mahallelerde  yaşayan  ve  okulda  başarısız  olan  çocukların  Rehberlik  Araştırma  Merkezi’ne  (RAM)

gönderilerek  özel  eğitime  tabi  tutulması  veya  kaynaştırma  sınıflarına  alınmaları  bir  başka  yakıcı  sorun  olarak  karşımıza  çıkmaktadır. Eğitim

hayatlarında yukarıda sayılan nedenlerden dolayı “başarısız” olan çocuklar, herhangi bir zekâ geriliğine sahip olmadıkları halde pek çok öğrenciye

RAM raporu alınarak özel eğitim kurumlarına kaydedildiği gözlenmektedir. 

Ayrıca ortalama evlilik yaşının bir çocuğun ortaokul veya lise dönemine denk düşen 15-16 yaşlarında yaygın olduğu görülmektedir. Çeşitli

araştırmalar erken evlilikleri eğitimden kopuş sürecinin bir nedeni olarak gösterirken bazı sosyolojik araştırmalar çocuğun evlilik çağına geldiğinde

zaten okuldan kopmuş ve çalışma hayatına atılmış durumda olduğunu ortaya koymaktadır. Çocuk yaşta evlilik birbiriyle bağlantılı birçok soruna neden

olmaktadır  (sağlık,  toplumsallaşma,  eğitim,  suça  karışma).  Çocuk yaşta  evlenmeyi  ve  çocuk yaşta  hamileliği  caydırıcı  bilgilendirme çalışmaları

yapılmalı, etkin izleme-denetim ağı kurulmalıdır.
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Roman ailelerin eğitime yaklaşımının ve Roman çocukların sosyalleşme süreçlerini geçirdiği sosyal çevrenin durumunun eğitimle kurulan

ilişkinin niteliğini belirlemede önemli bir etken olduğu görülmektedir. Çocuk yetiştirme konusunda yaşanan sorunlar, Roman toplumunda çocuk yaşta

ebeveynliğin yaygın olmasının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ailesinde ve sosyal çevresinde başarılı  okullaşma örnekleri ya da rol

modeller bulamayan çocuklar için eğitim yoluyla kazanılabilecek bir gelecek fikri, yeterince ikna edici olamamaktadır. Araştırmalar, eğitim düzeyleri

düşük  olan  ailelerin  çocuklarının  eğitimlerini  destekleme  ve  yönlendirme  konusunda  yeterli  donanıma  ve  akademik  birikime  sahip  olmadığını

göstermektedir.  Okul  öncesi  eğitimin  mahallelere  erişimi  konusunda  sorunlar  yaşandığı  ve  var  olan  okul  öncesi  eğitim  kurumlarının  öğrenci

kapasitesinin ihtiyacını karşılamadığı dile getirilmektedir. Yaşadıkları  mahallelerde çocukların okul  dışı  eğitimlerini  destekleyecek sosyal  etkinlik

merkezlerinin  ve okul  sonrası  akademik destek  programlarının  bazı  yerel  yönetimlerde  olamasına  rağmen yeteri  kadar  yaygınlaşmaması  çözüm

bekleyen  sorunlar  olarak  görülmektedir.  Roman  derneklerinin  kapasitesinin  artırılarak,  okula  giden  öğrencilerin  derslerini  pekiştirici  eğitimlerin

buralarda  gönüllülük  esasınca  verilmesi;  rehberlik  ve  psikolojik  danışmanlık  mekanizmalarının  kurulması  ve  çalışmak  zorunda  kalan  Roman

kadınların  küçük  çocuklarına  yaşça  büyük  kardeşlerinin  bakmasının  önüne  geçmek  için  Roman  mahallelerine  kreş  ve  anaokulu  yatırımlarının

artırılması sağlanmalıdır.

Tanımlanan sorunlar birçok ülke için ortaktır: Eğitim olanaklarına erişimin düşük olması, devamsızlığın yüksek olması ve eğitim hayatının

erken  terk  edilmesi.  Roman  çocukların  eğitim olanaklarından  yeterince  yararlanmamasının  temel  nedeni  olarak,  çocuklarının  eğitim süreçlerini

oldukça uzun ve sonu belirsiz bir yatırım olarak gören ailelerin karşı karşıya olduğu sosyo-ekonomik güçlüklerdir. Birleşmiş Milletler  Kalkınma

Programı (UNDP) araştırmasına göre, çocukların eğitim başarı düzeyi düşük olsa da, bu, aileler tarafından yeterli görülmektedir. UNDP’nin ortaya

koyduğu gibi, Romanlar arasında yaygın olan yoksulluk, bir taraftan da isteklerin seviyesini düşürmektedir. Böylece Roman vatandaşlar, zaten sınırlı

olan fırsatları bile görememekte, yoksulluk kısır döngüsünün dışına çıkamamaktadır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayımlanan 2018 İnsani Gelişme Raporu, Türkiye için ortalama eğitim görme süresini 7,7 yıl

olarak  bildirmektedir.  Romanların  çoğunlukla  bu  ortalamanın  altında  kaldığı  görülmektedir.  Çoğu  zaman,  çocukları  gelecekteki  mesleklerine

yönlendirmek, onları ailelerinin takip ettiği yollara yönlendirmek ve dolaylı olarak onları erken yaşta bu mesleklere başlatmak anlamına gelmektedir.

Bu meslekleri  yapabiliyor  olmak  ve  üretebilmek  sadece  bir  gurur  sebebi  değil,  aynı  zamanda  geçim kaynağının  devamını  güvence  altına  alan
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kaçınılmaz bir durum olmaktadır. Ayrıca bu araştırmada, görüşme gerçekleştirilen ailelerin %40,5’inin çocukları okulu terk etmiştir. Bu oranlar başta;

Antakya (%51,9) olmak üzere, Diyarbakır (%60,4) ve Gaziantep’te (%50) oldukça yüksektir. 

Çocuklarının okulu neden bıraktığı sorulduğunda, aşağıdaki nedenler sıralanmıştır:

 Eğitim masraflarının aile bütçesini zorlaması,
 Öğrencinin başarısız olması,
 Hayat tarzı ve okul disiplini arasındaki uyumsuzluk,
 Ev ekonomisine katkıda bulunma,
 Öğrenci ailesinin ilgisizliği,
 Öğretmen ve okul yönetiminin ilgi eksikliği,
 Eğitim kurumlarında dışlanma / ayrımcılık,
 Aileler ile birlikte mevsimlik işlerde çalışma.

Türkiye’deki eğitim sistemi, okulu bırakanlar için tekrar okula geri dönme imkanı sunmaktadır. Okulu terk eden çocuklar, dışarıdan öğrenci

olarak kayıt  yaptırabilir, sınavları geçebilir  ya da ilerlemek amaçlı uzaktan eğitim sınıflarına katılabilirler. Bu çocukların ve ailelerinin pek çoğu

sistemin sunduğu olanaklar ve sistemden çıkıldığında tekrardan girme yolları hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Bu nedenle, okulu bırakmış veya

okula hiç kayıt yaptırmamış öğrencilere, bu tür seçeneklerinin var olduğu konusunda bilgilendirme yapılması önem taşımaktadır. 

Çalışma Hakkına Erişim

Roman gruplar;  çoğunlukla kayıt dışı, geçici ya da yarı zamanlı, vasıfsız ve kas gücü gerektiren düşük gelirli işlerde çalışmaktadır. Sosyal

güvenlik sistemine dahil olabilmelerini mümkün kılacak, düzenli ve kayıtlı bir işe sahip olma oranları oldukça düşüktür. Çoğunlukla sağlık ve güvenlik

standartlarının ihmal edildiği ağır iş koşullarında çalışmaktadırlar. Roman  mahallelerine yönelik önyargılar  nedeniyle pek çok Roman iş ortamlarında

önyargılı tavırların hedefi olduklarından yakınmaktadırlar. Romanlar  arasında eğitim seviyesinin düşüklüğü ve piyasada ihtiyaç duyulan becerilerden

yoksun  oluşları,  düzenli  bir  işe  erişimlerinin  önünde  önemli  bir  engel  olarak  durmaktadır.  Öte  yandan  Romanlar’ın  çalışma  hakkına  erişimde

yaşadıkları  bu  ciddi  sorunların,  Romanlar  üzerinde  çok  boyutlu  olumsuz  sonuçları  olmaktadır.  Romanlar’ın  düzenli  ve  kayıtlı  olarak  çalışma
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oranlarının oldukça düşük olması, her şeyden önce,  Romanlar’ı yoksulluk sarmalına itmekte ve Romanlar’ın bu yoksulluk sarmalını kırabilecek

olanaklardan yoksun kalmalarına neden olmaktadır. Çalışma hakkına erişimde yaşanan sorunlar ve yoksulluk sarmalı, Romanlar’ın insanca barınma,

sağlıklı beslenme, sağlık hizmetlerinden yararlanma olanaklarını da sınırlamaktadır. Ekonomik sıkıntıların, Roman çocukların okulu bırakmasında

önemli bir etmen olduğu göz önünde bulundurulduğunda, çalışma hakkına erişimde yaşanan sıkıntıların, aslında Romanlar’ın eğitim düzeylerinin

düşük kalmasının da önemli bir nedeni olduğu görülmektedir. Dahası, eğitim düzeylerinin düşük olması Romanlar’ın vasıflı işlerde çalışabilmeleri

önündeki önemli engellerden birisidir. Dolayısıyla Romanlar, mevcut koşullarının iyileşmesi için gerekli tüm olanaklardan mahrum kalmaktadır. 

Tarihsel süreçte, farklı bölgelerde yaşayan Roman gruplar çeşitli geleneksel meslekleri icra edegelmişlerdir. Farklı grupların yaygın olarak

yaptığı geleneksel meslekler şöyle ifade edilebilir: demircilik, maşacılık, kalaycılık, dengbejlik, ayıcılık, panayırcılık, müzisyenlik (keman, klarnet,

darbuka, org), sepetçilik, falcılık, bohçacılık, nalbantlık, trampacılık, at bakıcılığı, çiçekçilik, salyangoz ve kurbağa toplayıcılığı. elekçilik, kemik tarak

ve bıçak yapımıdır. Türkiye'nin 1980'li yıllarla birlikte girdiği hızlı piyasalaşma süreci, Roman grupların geleneksel mesleklerini icra ettiği sosyo-

ekonomik  ortamı  dönüşüme  uğratmıştır.  Göçebe  ve  yarı-göçebe  yaşam biçimlerini  terk  ederek  yerleşik  yaşama  geçmek  durumunda  kalmışlar;

geleneksel becerileri ve geçim kaynakları emek piyasalarında talep görmemeye başlamıştır. Geleneksel becerilerindeki değer yitimi karşısında, emek

piyasalarına dahil olmalarını sağlayabilecek sosyal politikaların muhatabı olamamış Roman gruplar; bugün daha çok güvencesiz, kayıt dışı ve düzensiz

istihdam  şekilleriyle  ilişkilenmektedirler.  Aşağıdaki  halka  grafikte  gösterilen  işlerin  bazılarının,  (yukarıdaki  “meslekler”  grafiğinin  “diğer”

kategorisinin bir parçası olarak) “hurda toplayıcılığı” & “kalaycılık” veya “demircilik” & “hurda/ kâğıt toplayıcılığı” gibi daha geleneksel mesleklere

alternatif olarak yapıldığı ifade edilmiştir. Bu durum kalaycılık ve demircilik gibi geleneksel zanaatların canlılığını ve geçerliliğini belirli bir oranda

kaybettiğini göstermektedir.
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Yapılan diğer işler

berber
muzisyen
demirci
dişçi
ev temizlikçisi
garson
hurda toplayıcısı
belediye çalışanı(işçi veya çöp toplayıcısı)
ayakkabı parlatıcısı
deri ticaretçisi
esnaf
ev temizleyicisi
fotoğrafçı
garson
güvenlik görevlisi
kapıcı
hızmetçi
ISKUR çalışanı
kahvehane işletmecisi
mısır satıcısı
kendi işinde çalışan
sözleşmeli çalışan
tarım işçisi
şoför

En yaygın  geleneksel  meslekler  olan  müzik  ve  eğlence  sektöründe dahi  bu durum geçerli  olmaya başlamıştır. Müzisyenler  (davul/zurna

çalanlar) artık fazla iş bulamazken, eğlence sektörünün (düğün, restoran ve diğer farklı kutlamalar) doymuş olduğu ya da geleneksel çalgıcılara talebin

gözle görülür şekilde azaldığı görülmektedir. Müzisyenlerin çoğu sosyal güvencesiz işlerde çalışmaktadır. Ayrıca, sokak müziklerinin ve doğaçlama

gösterilerinin (özellikle yaz aylarında kamusal alanlarda, deniz kenarlarında, parklarda, piknik alanlarında vb.) belediyeler tarafından da düzenlenmeye

başlandığı görülmektedir. Romanlar bu alanlarda günlük kazanç sağlama imkanlarını kaybetmektedir. Roman gruplara ilişkin toplumda yaygın olan

“günlük yaşamak” klişesi,  esasında  bu  grupların  günlük hayat  masraflarını  karşılamada yaşadıkları  derin  yoksunluğu ifade  etmektedir. Bölgesel
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kalkınma  düzeylerinin  düşüklüğü,  kullanıma  uygun  yerel  kaynakların  yetersizliği,  Romanlar  emek  piyasalarına  entegre  olmalarını  sağlayacak

(rekabetçi)  becerilerinin  eksikliği,  geleneksel  mesleklerinin  değersizleşmesi,  Romanlar  ve  benzeri  grupları  toplumun  dışına  itmekte,   hayatta

kalabilmek için onları “günlük’’ mücadeleler vermeye zorlamaktadır. Düzensiz ve güvencesiz iş koşulları, birikim yapmalarının önündeki en büyük

engel olarak durmaktadır. Romanların zorluk ve yoksunlukla örülü yetersiz sahip yaşam koşulları, kendi tercihleri değil, sonuçtur. 

Roman Kadınlar

Roman  kadınlardan  elde  edilen  veriler,  düzenli  istihdam  olanaklarına  erişimin  kadınlar  arasında  daha  düşük  bir  düzeyde  olduğunu

göstermektedir.  Yakın zamanda yapılan saha araştırmasında,  203 katılımcı kadından 176’sı  kendilerini  “ev kadını’’ olarak tanımlamıştır. Yapılan

araştırma Roman kadınların aile geçimine katkıda bulunmak için aktif bir şekilde çalışma yaşamına katıldıklarını göstermektedir. Roman kadınlar

çalışıyor olmayı sosyal güvencesi olan ve düzenli bir işte çalışıyor olmak şeklinde kodlamaktadır. Yani pek çok Roman kadın çöp toplamak, çiçek

satmak, dilenmek, temizliğe gitmek, tarım işçiliği ya da kömür atıklarını toplayıp satmak gibi enformel işleri iş olarak görmemektedir. Oysa Roman

toplumunda yaşanan derin sosyal dışlanma ve yoksulluk, kadınların omuzlarına yük bindirmektedir. Kadınlar kazanç getirici faaliyetlerde çalışmanın

yanı sıra çocukların, yaşlıların veya engellilerin bakımı da dahil ev içi alana dair tüm işlerden de sorumludur. Çoğunlukla çocuk yaşta evlenen ve çok

erken yaşlarda çok çocuk sahibi olan Roman kadınlar için bakım faaliyetleri yaşamları üzerinde çok büyük bir ağırlık olabilmektedir. Aile geçiminin,

beslenmenin, ısınmanın ve diğer temel ihtiyaçların günübirlik gelire bağlı olduğu hanelerde çocuk bakımı ve ev içi emeğin organizasyonu çok daha

zahmetli ve sıkıntılı bir süreçtir. Bu durumun kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinin olduğu sık görülen bir olgudur. Aile

ekonomisinin bozulması durumunda kadın adeta bir kurtarıcı olarak görülmektedir. Ailedeki erkeklerin iş bulamaması kadının sırtına “ekmek parası

kazanmak” gibi bir yük daha eklemektedir. Sadece Roman kadınların yapabileceği türden çöp toplayıcılığı, çiçekçilik vb. işler için mahalle dışına

çıkmaları hoş görülmekte, bu meslek repertuarının dışındaki işler için mahalle dışına çıkan kadınlara kötü gözle bakılmaktadır. Toplum tarafından

makbul görülen işler  dışında çalışan genç kadınlar, bir  taraftan mahalle baskısıyla mücadele ederken diğer taraftan da mahalle dışındaki çalışma

dünyasında ayrımcı bakış açısı ve pratikleriyle mücadele etmektedirler. Çoğu bu nedenle kimliklerini gizlemek zorunda kalmakta, tacize uğramakta ve

güvencesiz  çalışmaya  zorlanmaktadır.  Roman  kadınların  icra  ettikleri  enformel  işler  çoğunlukla  kentlerin  güvenliği  zayıf  ve  tehlikelere  açık

sokaklarında gerçekleşmektedir. Bu nedenle, Roman kadınlar, sık sık sokakta tacize maruz kalmakta, eril şiddetin de kurbanı olabilmektedir. 
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Roman kadınların bir diğer önemli problemi ise erken yaş evlilikleridir. Ruhsal, sosyal ve bedensel gelişimini tamamlamamış Roman kız

çocukları çocuk yaşta evliliğe zorlanmaktadır. Mersin Üniversitesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen

"Türkiye Roman Hakları  Formu'nu Güçlendirme (ROMFO) Projesi" kapsamında yapılan araştırmaya bakıldığında Roman kadınların %58,6'sının

erken sayılabilecek yaşta olduğu görülmektedir. Bu durum aynı zamanda erken yaş gebeliklerini de beraberinde getirmektedir. Fiziksel ve ruhsal

gelişimlerini tamamlayamamış kız çocukları erken yaşlarda çocuk bakımı ve gelişimi gibi önemli bir sorumluluğun altına itilmektedir.

Barınma Hakkına Erişim

Türkiye’nin 2007 yılında onaylamış olduğu, (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı’na göre, taraf devletler konut hakkının etkili biçimde

kullanılmasını sağlamak amacıyla 

1. yeterli standartlara sahip bir konut edinilmesini teşvik etmeye; 

2. Evsizliği, zamanla ortadan kaldırma amacıyla önlemeye ve azaltmaya; 

3.Ev fiyatlarını, yeterli kaynaklara sahip olmayanlar için uygun hale getirmeye yönelik önlemler almayı taahhüt  etmektedir. Roman yurttaşların

ise, Avrupa Sosyal Şartı’nda taahhüt edilen koşullardan mahrum bırakıldığı görülmektedir.

Romanlar genellikle standartların altındaki barınma şartlarına sahip konutlarda yaşamaktadırlar. Büyük bir kısmı çoğunlukla tapusu olmayan

gecekondularda  yaşarken  bir  kısmı  da  barınak  ve  çadırlarda  yaşamlarını  sürdürmektedir. Yaşadıkları  konutların  kullanım hakkı  ve  güvenliğinin

olmayışı,  Romanları barınma konusunda savunmasız bırakan en önemli sorunların başında gelmektedir. Romanlar yaşadıkları yerleşim yerlerinde

çoğunluğu kendilerinin oluşturduğu mahallelerde yaşamaktadır. Araştırmalar Romanların barınma koşulları ve bu koşulların diğer alanlarla ilişkisini

irdelerken “gecekondu” ve “mahalle” kavramlarının Romanların hayatlarında ifade ettiği anlam üzerinde durmaktadır. Düzenli geliri olmayan ya da

düşük gelirli işlerde çalışan pek çok Roman aile gecekonduda yaşamaktadır. Katı atık toplayıcılığı ve at arabacılığı gibi işlerde çalışan Romanların

çalışma hayatında gecekondular katı atık toplayıcısı Romanlar için malzemelerini ayrıştırdıkları ve bunları geri dönüşüm fabrikalarına göndermeden

önce  beklettikleri  depo  görevini  görmektedir.  Özellikle  kentlerde  hurdacılık  mesleğini  icra  eden  Romanların  çalışma  hayatı  açısında  Roman

mahallelerinde yaşamaları büyük önem taşımaktadır. Bu tür işleri başka mahallelerde yapmanın çok zor olduğu ifade edilmektedir. 
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Dolayısıyla, yoksulluk ve dışlanma şartları altında kendi ayrışmış mahallelerinde yaşamak Romanlar için şartların gerektirdiği bir zorunluluk ya

da  başka  bir  ifadeyle  bir  geçim stratejisidir. Romanlar  yaşadıkları  mekanlar  temelinde  damgalanmaktadır. Romanların  yaşadıkları  mahalleler  ve

yaşama  koşulları,  Romanlar’ın  maruz  kaldığı  ayrımcılığın  önemli  bir  boyutunu  oluşturmaktadır.  Roman  mahalleri  dışında  yaşayanlar,  Roman

mahallelerini suç oranlarının yüksek olduğu ve girilmemesi gereken mahalleler olarak kodlayabilmekte, bu da  Romanlar’a yönelik ayrımcı söylem ve

pratikleri  pekiştirmektedir.  Bu  durum  aynı  zamanda,  Romanlar’ın  yoğun  yaşadıkları  mahallelerin  dışında  sağlıklı  toplumsal  ilişkiler  içerisinde

olmalarını zorlaştırmakta, onları bir bakıma kendi mahallelerine hapsetmektedir.  Araştırmalar Romanların konut kiralama konusunda da önyargı ve

ayrımcılıkla karşılaştıklarını ortaya koymaktadır.

Sağlık Hakkına Erişim

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. Maddesi ile güvence altına alınan Sağlık Hakkı; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Ekonomik,

Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’de de

güvence altına alınmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında sağlığı “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmaması durumu değil aynı zamanda bedensel,

sosyal ve ruhsal tam bir iyilik hali olarak” tanımlamıştır. Bu tanım, sağlığın sadece sağlık hizmetlerinin sunumu ile sağlanıp korunabilecek bir durum

olmadığını,  bireyin içinde bulunduğu sosyal,  fiziksel ve çevresel unsurların sağlık üzerinde etkili  olduğunu söylemektedir. Zaman içinde yapılan

araştırmalar bu yaklaşımı doğrulamıştır. 2010 yılında Michael Marmot ve ekibinin yayınlamış olduğu rapor, tüm sağlık camiasının dikkatini sağlığın

sosyal belirleyicilerine çekmiştir. Bu rapora göre eğitim, sürdürülebilir ve düzenli istihdam, sağlıklı ikametgâh, sosyal güvenlik, sağlık sigortası gibi

sosyal unsurlar sağlığın sosyal belirleyicileri olarak tanımlanmıştır. Raporda sağlığın sosyal belirleyicilerinin birey ve toplum sağlığı üzerinde en az

sağlık  hizmetleri  kadar  etkili  olduğu vurgulanmıştır.  Günümüzde sağlığın  geniş  tanımı  adı  ile  bilinen  bu yaklaşım çağdaş  sağlık  politikalarının

geliştirilmesine temel teşkil etmektedir. 

Romanlar birinci derece sağlık kuruluşları olan sağlık ocaklarından aldıkları hizmet konusunda genellikle memnuniyetlerini bildirirken ikinci

derece  sağlık  kuruluşları  olan  hastanelerden  aldıkları  hizmet  konusunda  aynı  memnuniyeti  duymadıklarını,  daha  çok  sorun  yaşadıklarını  ifade

16



etmektedir. Roman vatandaşların birinci basamak sağlık kuruluşlarından da yeterince yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler gereklidir. Özellikle aile

hekimliği kanunu ile getirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanının gelirinden kesintiye uğratan negatif performans sebepli uygulama Romanları

etkilemektedir. Romanlar, poliklinik hizmetlerinden faydalandıkları  aile  sağlığı  merkezlerinde dahi  Sağlık Bilgi  Sistemleri  Genel  Müdürlüğü'nün

sisteminde o aile hekimine kayıtlı hale getirilmesi noktasında isteksiz davranılan gruplardan olabilmektedir. Sağlık sistemindeki makro uygulamlar

nedeniyle, risk altındaki/iletişim kurulması, izlenmesi daha zor görülen risk altındaki grupların takibini tercih etmek istememektedir. 

Yapılan araştırmalar, sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim konusunda Genel Sağlık Siğorta’sının 60/C uygulaması Romanlar arasında en yaygın

kullanılan ve en çok memnuniyet uyandıran hizmet aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, göçebe gruplar, daimi ikametgâhı olmayanlar ve

gerekli  belgeleri  elinde  bulunduramayanların  60/C  uygulamasının  dışında  kaldığı  ifade  edilmektedir.Aile  hekimliği  sistemine  kayıt  olmak  için

ödenmesi gereken bedel ve 60/C’nin karşılamadığı ilaç giderlerinin bazı Romanlar için ilaca erişim konusunda sıkıntı yarattığı bildirilmektedir. Roman

grupları arasında en yaygın görülen hastalıklar olarak solunum yolları hastalıkları, romatizma, astım ve bronşit, bağırsak iltihapları, anemi ve ishal

vakaları kaydedilmiştir. 

Türkiye’de adrese dayalı nüfus kayıt sistemi her türlü kamu hizmetine erişim konusunda daimi bir ikametgâh adresini zorunlu kılmaktadır. Bu

durumun yerlerinden edilen ve sabit bir adresi bulunmayan Romanların 60/C başvurularında sıkıntı yarattığı dile getirilmektedir. Romanların sağlık

alanında yaşadığı sıkıntıların çözümü için atılması gereken ilk adım bu alandaki sorunların doğru tespit edilmesidir. 

Romanların standartların altındaki barınma koşulları,  sağlıklarını olumsuz anlamda etkilenmektedir. Elverişsiz barınma koşulları ve yoğun

sigara kullanımına bağlı solunum yolu hastalıklarının Romanlar arasında görülme oranının ulusal ortalamanın çok üstünde olduğu belirtilmektedir.

Çoğunlukla  düşük gelirli,  vasıfsız  ve  güvencesiz  işlerde  çalışan  Romanların maruz  kaldığı  ağır  iş  koşullarının kronik hastalıklara  neden olduğu

görülmüştür. Kağıt toplama işi yapanlarda bronşit, verem ve Hepatit B vakaları, temizlik sektöründeki kadınlarda kronik yorgunluk görülürken tarım

alanında çalışanlarda tarım ilaçlarına maruz kalmaktan kaynaklanan kronik hastalıkların ortaya çıktığı görülmüştür. Astım ve böbrek hastalıkları da sık

karşılaşılan hastalıklar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte sigortasız işlerde çalışmanın içinde bulunulan durumu daha vahim hale getirdiği ifade

edilmektedir
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Kadın sağlığı alanında, hamilelik, doğum, cinsel sağlık ve genel sağlık bilgileri konusunda da sıkıntılar yaşandığı bildirilmektedir. Yapılan

araştırmalar Roman kadın ve çocukların sağlık durumlarının risk altında olduğu göstermektedir. Özellikle çöp toplayıcılığı yapan çocuklar arasında

Hepatit B’nin sık görüldüğü ifade edilmektedir. 

Madde bağımlılığı konusunda, çocukların küçük yaştan itibaren bu konuda eğitilmesi ve topluma kazandırılması gerekmektedir. Yaşadığımız

ekonomik kriz nedeniyle giderek artan işsizlik ve yoksulluk, toplumda psikolojik travmaların artmasına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar, bu

travmaların özellikle gençleri madde kullanımına ittiğini göstermektedir. Roman çocuk ve gençler de bunun dışında değildir. Dahası, küçük yaştan

itibaren sokak işçiliğine yönelen Roman çocukların bu maddelere ulaşımının kolaylaştığı da dikkate alındığında, bu sorunun Roman gençler arasında

günden güne ağırlaştığı görülmektedir.

Sağlık okuryazarlığının eksikliği kronik hastalıkların izlenmesi ve tedavisinde de sorunlara yol açmaktadır. Kronik hastalığı olan katılımcıların

sadece %18,7’sinin bu rahatsızlıkları için düzenli ilaç kullandıklarını ifade etmesi, sadece %6’sının hastane raporu ile ilaçlarını temin ediyor olması ve

%78,3  katılımcının  hastane  raporu  çıkartmak  için  izlenmesi  gereken  prosedürü  bilmediğini  söylemesi,  sağlık  okuryazarlığının  eksikliğini

göstermektedir. Ancak özellikle ilaçların düzenli kullanımı gibi konuların sağlık finansmanı ile yakından ilişkili olduğu ve bu alandaki eksikliklerin tek

nedeninin sağlık okuryazarlığındaki eksiklik olmadığı, ekonomik kısıtların da önemli bir bariyer olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. 

Romanlar arasında erken yaşta evlilikler ve erken yaşta gebelik oldukça yaygın olarak görülmektedir. Beş şehirde yapılan araştırmada kadın

katılımcıların %87,3’ü ilk gebeliklerinin 21 yaş öncesinde olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırma kapsamında gebelik esnasında düzenli kontrollere

gitme oranı %43,4 olarak saptanmıştır. Katılımcıların sadece %19’u gebelikleri süresince aile hekimleri tarafından aranarak kontrollere çağırıldıklarını

ifade  etmiştir. Türkiye’de  aşılama oranlarının  %95’in  üzerinde  olduğu bilinmektedir. Ancak araştırma kapsamında katılımcıların  sadece  %67,1’i

çocuklarını düzenli olarak aşılattıklarını ifade etmiştir. Beş yaş üstü aşılamaların okullarda yapıldığı düşünüldüğünde okula devam oranının düşüklüğü

ve okulu terk oranlarının yüksekliği göz önüne alınması gereken etkenlerdir. Başka bir deyişle bebek aşılama oranlarının düşüklüğü beş yaş üstü

çocuklarda sağlığın sosyal belirleyicileri arasında olan eğitimde yaşanan sorunlar nedeniyle daha da şiddetlenmektedir. Diğer taraftan katılımcıların
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%31,8’inin  çocuklarının  günde  üç  öğünden az  ya  da  düzensiz  olarak  beslendiğini  ifade  etmesi  bir  kez  daha  sağlık  durumu ve  sağlığın  sosyal

belirleyicileri arasındaki doğrudan ilişkiye dikkat çekmektedir. 

Engelli ve özel bakım gerektiren bireylere yönelik evde ya da rehabilitasyon merkezlerinde bakım hizmetleri “sağlık hizmeti” kapsamındadır.

Bu hizmetler engelli bireylerin sağlık durumu üzerinde önemli etkisi vardır. Bu hizmetler ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık

Bakanlığı ve yerel yönetimler tarafından çoğunlukla ücretsiz olarak sunulmaktadır. Romanlar arasında akraba evliliklerinin sık yapılması,  engelli

bebeklerin doğumunun riskini arttırmaktadır. Romanlar arasında engelli birey oranıyla ilgili veriler pek çok diğer veri gibi yetersizdir. Buna karşın

gerek  akraba  evliliklerinin  yaygın  olması,  gerek  iş  güvenliği  bakımından  yetersiz  işlerde  çalışmaları  ve  iş  kazalarına  karşı  korumasız  olmaları

Romanlar  arasında  engelli  birey  sayısının  toplumun genelinden fazla  olduğunu düşündürmektedir. Ancak Romanlar  açısından asıl  sorun engelli

bireylere yönelik sunulan hizmetlerden yararlanma oranıdır.  

Özellikle de ilaca erişim konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bilhassa kronik hastalığı olan Roman bireylerin ilaca sürekli ve düzenli

erişiminin  sağlanamaması  önemli  bir  sorun  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  Romanların  sağlık  hizmetlerine  erişimde  yaşadığı  sorunlar  ve  sağlık

okuryazarlığındaki eksiklikler kronik hastalıklara toplumun genelinden daha erken ve daha sık yakalanmalarına neden olmaktadır. En sık rastlanan

kronik hastalıklar;  hipertansiyon, diyabet,  kronik obstruktif  akciğer  hastalıkları  ve kardiyak sorunlar olarak sıralanmıştır. Katılımcıların  % 78.8’i

hastaneden  nasıl  ilaç  raporu  alınacağını  bilmediğini  ortaya  koymuştur.  Bu  durum,  ısrarla  üzerinde  durulması  gereken  öneme  sahiptir.  Kronik

hastalıkların etiyolojisinde sıklıkla yaşam tarzı ve alışkanlıkların yer alması, Romanların bu alandaki tutumlarına daha yakından bakma gerekliliği

yaratmaktadır. Katılımcılar sağlığa en zararlı alışkanlık olarak sigara, alkol ve madde bağımlılığını saymışlardır. Buna rağmen her ne kadar somut veri

bulunmasa da Romanlar arasında sağlığa zararlı alışkanlıkların çok yüksek oranda olduğu ve erken yaşta bu alışkanlıklara başlamanın yaygın olarak

görüldüğü bilinmektedir.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlara Erişim

Roman grupların çoğunun düzensiz ve güvencesiz işlerde çalıştığı ya da işsiz olduğu dikkate alındığında, yaşamlarını sürdürmelerinde sosyal

yardımlar öne çıkmaktadır. Romanların sosyal yardımlara erişimi konusunda yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, mevcut araştırmalar; Aile ve Sosyal
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Politikalar  Bakanlığı  bünyesinde;  Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışma  Vakıflarınca  sağlanan  eğitim,  barınma,  ısınma  vb.  yardımlar,  şartlı  nakit

transferleri ve ayni yardımlar; evde bakım aylığı ve muhtaçlık aylığı; engelli maaşları ve belediyelerin sunduğu hizmetler Romanların erişebildiği

temel sosyal yardım kategorilerini oluşturmaktadır. Sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında Romanların hizmetlere ulaşım zorluğu yaşadığı ve yer

yer ayrımcılığa maruz kaldıkları değerlendirilmektedir. Bu sebeple bu politika alanında da yapılması gereken, kamunun da aktif katılımı ile hizmetlere

ulaşımın geliştirilmesi ve kamu görevlilerinde oluşmuş önyargıların giderilmesidir. Bu çerçevede sosyal dışlanma ve yoksulluğun sonraki nesillere

aktarılmaması  için  çocukların  yoksulluk  ve  sosyal  dışlanmışlığı  ile  etkin  mücadele  edilmelidir.  Her  iki  alanda  da  mümkün  olan  her  düzeyde

bilgilendirme  ve  rehberlik  sağlanmalıdır. Gerek  kamu  hizmetlerine  erişim  ve  kamu  hizmetlerinin  iyileştirilmesinde  gerek  fırsat  eşitliğinin

sağlanmasında, kaynağın büyük ölçüde eğitime ve Roman çocuklarının yaşadığı sosyal dışlanmanın önlenmesine ayrılması planlanmaktadır. Düzensiz

ve adaletsiz olarak dağıtılan ve dağıtılması zaman zaman kamu görevlilerinin inisiyatifine bırakılan ayni ve nakdi sosyal yardımlar bir ‘hak’ olarak

standardize edilmelidir. Romanların kamu hizmetlerinden (sosyal yardım, sağlık, eğitim) daha etkin yararlanabilmelerini sağlamak üzere, muhtarlarla

sürekli etkin diyalog kurulacak ve muhtarların, mahallelerindeki Romanların hakları konusunda bilgilenmesi ve bu bilgilerini mahalle sakinlerine

sürekli olarak aktarmaları sağlanmalıdır.

Değerlendirme 

Sonuç olarak, eğitim, istihdam, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak konusunda sorun yaşayan, risk altındaki gruplardan olan

Romanların  eğitimle  ilişkisi  en  kopuk  grup  olarak  saptanması,  özellikle  eğitim  konusunda  kapsamlı  sosyal  politikalara  ihtiyaç  olduğunu

göstermektedir. Romanların büyük bir kısmının nakdi yardım ve/veya ayni yardım alması, istihdam konusunda da bu topluluklara yönelik yetersiz bir

çalışma olduğunu göstermektedir. Romanların büyük oranının sosyal güvenceden yoksun, niteliksiz iş  alanlarında istihdam ediliyor olması farklı

meslek alanlarında yer alamayacaklarına dair  bir  algı  ve önyargı  ile  özgüven eksikliğini  de ortaya koymaktadır. Bu sorunun çözümü için farklı

istihdam alanlarında da yer alabileceklerine ve nitelikli işlerde çalışabileceklerine inanmaları, bu doğrultuda algı ve haklarının bilincinde olmalarına ve

toplumsal hayatta aktif olarak rol almalarına katkı sağlayacak kapasite çalışmalarına ihtiyaç vardır.  Romanlara Yönelik Eylem Planı, CHP’nin ve

belediyelerimizin  Romanlara  yönelik  olarak  yapacağı  tüm  çalışmaların,  geliştireceği  tüm  politikaların,  bu  politikaların  uygulanmasının  ve

denetlenmesinin temel dayanak ve hareket noktasını oluşturacaktır. İlgili birimlerimiz, bu plandan hareketle, sorumluluk alanlarındaki Romanların
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ihtiyaçlarına özel olarak politikalar geliştirecek ve uygulayacaktır. Bu planla birlikte Romanlar ve diğer “kırılgan gruplar”, ilgili kurumlarımız ve sivil

toplum  kuruluşlarıyla  birlikte  çözüm  önerileri  geliştirecektir.  Bu  planla  sosyal  ve  kültürel  gerçeklerine  uygun  sosyal  ve  ekonomik  destek

programlarıyla  sürdürülebilir  istihdam ve  yaşam olanakları  yaratılacaktır.  Ayrıca  ilköğretimde düşük okula  kayıt,  devamsızlık  ve  okul  terki  gibi

sorunlara yönelik kurulacak sosyal  merkezlerin yanı sıra çocukları  eğitim sistemine tamamen entegre etmeye yönelik sürdürülebilir  önlemler  ve

politikalar geliştirilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Romanlara Yönelik Eylem Planı ile orta ve uzun erimli planlamasıyla risk altındaki/kırılgan grup

olarak tanımlanan, kronikleşmiş sorunlar yaşayan Romanların yaşam koşullarını iyileştirici, istihdam ve eğitim olanaklarını artırıcı çalışmalar yapmaya

devam edecektir. CHP’li  belediyeler sosyo-ekonomik olarak risk altında olan,  derin yoksulluk yaşayan gruplara eylem planında yer alan eğitim,

istihdam, barınma konularında kaynak ayıracaktır. Bu çerçevede Edirne belediyemiz 2020 yılı bütçesinden, Roman yurttaşların hayat standartlarını

arttırmak için yapılacak yardımlar için 1 milyon 500 bin TL kaynak ayırmıştır.

21



Romanlara Yönelik Eylem Planı

2020 – 2022

22



AMAÇ ETKİNLİK ÖNERİLERİ SORUMLU KURUM UYGULAMA MODELLERİ YÜRÜTÜCÜ KURUM

Amaç 1: Veri toplama Çocukların kaliteli eğitime erişebilmeleri ve okul devamlılığını sağlamak için alan araştırması yapılması  

 Tespit edilen sorunlarla ilgili 
alan tarama ekiplerinin 
oluşturularak mahallelerde veri
tespit çalışmalarının yapılması

 Mahallelerde yaşayan ailelerin 
demografik yapısını ortaya 
çıkarmak için veri tespit 
çalışmalarının yapılması

 Belediyeler
 İlgili Kamu Kurumları
 İl ve İlçe Milli Eğitim Şubeleri

 Mahallelerdeki ailelerin 
demografik yapısını ortaya 
çıkartan veri çalışmasından 
sonra, yerelde yeni modeller 
oluşturulması

 İzleme ekibi kurularak 
kurumlardan ve alanda faaliyet
gösteren STK’lardan gelecek 
raporların düzenli olarak 
değerlendirilmesi

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği

Amaç 2: Sosyal Etkinlik 
Merkezleri

Sosyal Etkinlik Merkezleri desteğiyle okul devamsızlığı olan çocukların ilköğretime devamlarının sağlanması ve 
ortaöğretime geçiş oranlarının yükselmesi

 İlk ve ortaöğretime devam 
eden Roman çocukların 
akademik, sanatsal ve sportif 
alanlardaki performanslarını 
artırarak okul devamsızlığının 
önüne geçmeye destek olacak 
“sosyal etkinlik merkezleri” 
kurulması

 Romanların yoğun olarak 
yaşadığı mahallelerdeki 
çocukları akademik yönden 
desteklemek için okul sonrası 
sosyal eğitim merkezleri 
kurulması

 Belediyeler
 İl ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri

 Sosyal etkinlik merkezlerinde 
yetenek, müzik ve görsel 
sanatlar odaları ve spor 
salonlarının oluşturulması

 Akademik destek için okul 
sonrası eğitim merkezleri 
oluşturulması

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 AB ve benzeri projeler   

 Sosyal etkinlik ve Toplum 
Merkezlerinde çocuk yaşta 
evlilik/nişanlanmaların 
engellenmesine yönelik 
çalışmalar yapılması

 Aile eğitimleri yapılması
 Çocuk yaşta evliliğin 

önlenmesine yönelik 
kampanyalar düzenlenmesi 

 Belediyeler
 İlgili STK’lar 

 Çocuk yaşta evlilikleri önleme 
konusunda eğitim ve yıllık 
seminer programları 
düzenlenmesi

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 AB ve benzeri projeler   
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 Sosyal Etkinlik Merkezlerinde 
uzmanlar aracılığıyla 
ortaöğretime geçiş ve liselerle 
ilgili bilgilendirme yapılması

 İnteraktif eğitim ve meslekler 
hakkında rehberlik hizmeti 
verilmesi

 Ailelere ve çocuklara 
ortaöğretim, lise ve 
üniversiteye kayıta ilişkin 
bilgiler verilmesi, seminerler 
düzenlenmesi

 Ortaöğretim ve lise eğitimi 
veren okullar

 Bölgedeki üniversiteler
 İl ve ilçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri
 Rehberlik hizmeti veren kurum

ve kuruluşlar

 Sosyal etkinlik merkezlerinde 
ailelere ve çocuklarına 
ortaöğretim, lise ve 
üniversiteye kayıta ve devama 
ilişkin bilgiler verilmesi, 
seminerler düzenlenmesi

 Meslekleri tanıtıcı uygulamalı 
geziler yapılması

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 AB ve benzeri projeler  
 Üniversiteler ve Meslek Odaları  

Amaç 3: Çocuk 
yoksulluğunu önleyici 
tedbirler

 Yoksulluğun Roman çocukların eğitimleri üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin azaltılması

 Roman çocukların yeterli 
beslenmelerine yönelik 
programların uygulanması 

 Alan taraması sonucu tespit 
edilen hanelere gıda yardımı 
yapılması

 Çocukların dengeli 
beslenmesine yönelik 
beslenme uzmanları ile 
etkinlikler düzenlenmesi 

 Belediye Sosyal İşler 
Müdürlüğü

 Aş Evleri

 Yarım gün eğitim veren sosyal 
etkinlik merkezlerinde eğitim 
süresine göre kahvaltı ve ikindi
beslenmesi sağlanması

 Beslenme uzmanları ile 
etkinlikler düzenlenmesi

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği

 Romanların belediye 
yardımları ve hizmetleri ile 
mesleki eğitim ve iş bulma 
hizmetlerinden daha etkin 
şekilde yararlanmalarının 
sağlanması

 Mesleki kurslara dair 
bilgilendirme çalışmaları 
yapılması 

 Belediyelerin yaz kursu ve 
kamplarına çocukların 
katılımının artırılması

 Mesleki kurslara yönelik 
taleplerin toplanması 

 Belediyeler  Belediye sosyal etkinlik 
merkezlerinde istihdam 
potansiyeli olan meslek 
kurslarının açılması

 Romanların geleneksel 
meslekleriyle ilgili kurslar 
açılması

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 İŞKUR
 Kalkınma Ajansı
 AB ve benzeri projeler  

 Hedeflenen mahallelerde 
toplum merkezi, kültür 
merkezi ve mesleki danışma 
ofisi ve benzeri hizmet 
merkezlerinin kurulması

 Sosyal yaşam alanlarının 
oluşturulması

 Okuma yazma kursları vb. 
etkinliklerin mahalle 
düzeyinde hizmet vermesi

 Belediyeler  Gençlik ve çocuk 
merkezlerinin mahalle 
düzeyinde hizmet vermesi

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
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 Sokakta, ağır ve tehlikeli 
işlerde, aileleri ile birlikte 
mevsimlik tarım işlerinde 
çalışmak zorunda kalan 
çocukların çalışmalarının 
önlenmesi ve bu çocukların 
eğitime yönlendirilmesi

 Çalıştırılan çocukların okula 
yönlendirilmesi için belediye 
bünyesinde ki sosyal hizmet 
görevlileriyle birlikte ailelere 
yönelik etkinlikler 
düzenlenmesi *Çocukların 
okula devamlılığını sağlayacak
burs imkânlarıyla ilgili 
bilgilendirme yapılması  

 Belediyeler  Sosyal etkinlik merkezlerinde 
burs imkânları ile ilgili 
bilgilendirme yapılması

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 Burs ve staj imkânları sunan STK ve Meslek Odaları 

Amaç 4: Çocuk Merkezleri, 
kreş ve gündüz bakımevleri

Roman çocukların erken çocukluk dönemindeki bilişsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi

 3-6 yaş grubunda olan ve 
sosyo-ekonomik gelir düzeyi 
düşük ailelerin çocuklarına 
yönelik ücretsiz, nitelikli erken
çocukluk eğitimi hizmetleri 
verilmesi için “kreş/gündüz 
bakımevi” açılması. 

 Ebeveynlik becerilerine 
yönelik eğitimler verilmesi ve 
farkındalık arttırıcı çalışmalar 
yapılması

 Romanların yoğun olarak 
yaşadığı bölgelerdeki yerel 
yönetimlerin, karar alma 
mekanizmalarında yer alan 
yöneticilerin, toplum 
liderlerinin, STK'ların ve özel 
kuruluşların farkındalığının 
arttırılması ve etkin iş 
birliğinin sağlanması

 Hem 3-6 yaş çocuklar için 
eğitim hizmeti sağlayan hem 
de ebeveynlik becerilerine 
yönelik Çocuk merkezlerinin 
kurulması

 Erken çocukluk eğitimiyle 
ilgili projelerde Romanların 
yoğun olarak yaşadığı 
mahallelere öncelik verilmesi

 Belediyeler 
 İlgili STK’lar

 Romanların yoğun yaşadığı 
bölgelerde 3-6 yaş çocuklara 
yönelik merkezlerin veya 
kreşlerin belediyeler tarafından
kurulması 

 Kurulacak tesisisin mekânın 
tespit edilmesi veya uygun 
mekânların hizmet alanına 
dönüştürülmesi

 Belediyeler 
 Belediyeler Birliği
 AB ve benzeri projeler   
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Amaç 5: Kalıcı istihdam
Romanların güvenceli ve insan onuruna yakışır işlerde istihdamının arttırılması

 Romanların yoğun olarak 
yaşadığı bölgelerde öncelikli 
istihdam ihtiyaçlarının 
belirlenmesi için istihdam 
araştırmaları yapılması ve 
mesleki eğitimde önceliklerin 
belirlenmesi

 Romanların istekleri, 
ihtiyaçları ve yeteneklerine 
göre istihdam araştırmaları 
yapılması için uzman ekip 
oluşturulması

 Belediyeler
 İlgili STK’lar

 Yerel yönetimler aracılığıyla 
Romanlarla ilgili istihdam 
araştırmalarının yapılması ve 
belediyeler için politika 
önerileri oluşturulması

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 İŞ-KUR 
 İlgili STK’lar

 Mesleki becerilerin 
geliştirilmesi için yerelde 
işverenlerin, ilgili sivil 
toplumun ve tüm paydaşların 
bir araya geldiği ortak bir ağ 
oluşturularak istihdama dönük 
danışmanlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi

 Belediyeler, Mesleki örgütler, 
işverenler ve STK’lar 
aracılığıyla mesleki 
danışmanlık hizmetleri 
konusunda toplantılar ve 
etkinlikler düzenlenmesi

 Belediyeler
 İlgili STK’lar

 Belediye bünyesindeki sosyal 
etkinlik merkezlerinde 
“Mesleki Danışma Birimi” 
kurulması

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 İŞKUR
 Mesleki Örgütler
 STK’lar
 İşverenler

 Mesleki eğitim programlarının 
düzenlenmesi

 Mesleki eğitim programlarının 
düzenlenmesi

 Belediyeler
 Roman ve ilgili STK’lar

 Mesleki örgütler ve 
belediyelerin Sosyal Etkinlik 
merkezlerinde meslek 
edindirme kursları açması

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 İŞ-KUR
 AB ve benzeri projeler

 Romanlar yurttaşların mesleki 
becerilerine uygun, özellikle 
genç ve kadın girişimciliğin 
desteklenmesi   

 Girişimcilik eğitimi 
programları düzenlenmesi

 Belediye ve Roman sivil 
toplum örgütleri bünyesinde 
ortak girişimcilik kursları için 
toplantılar düzenlenerek 
programlar oluşturulması

 Belediyeler
 İlgili STK’lar 
 Mesleki örgütler

 Girişimcilik kursları açılması 
 Girişimcilikle ilgili eğitim, 

mali destek ve teknik destek 
programları düzenlenmesi

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 İŞ-KUR 
 AB ve benzeri projeler

 Roman gençlerin mesleki 
deneyim kazanması amacıyla 
staj imkânlarına 
yönlendirilmesi

 Belediye bünyesinde mesleki 
örgütler aracılığıyla staj 
imkânının tanınması için 
yönlendirme yapılması

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 Meslek Okulları
 İlgili STK’lar

 Kamu ve özel sektörde 
gençlerin staj yapmasının 
sağlanması

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 Mesleki Örgütler
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 İstihdamda toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması için 
kadınlara yönelik mesleki 
eğitim programlarının 
geliştirilmesi

 Belediyelerin Sosyal Etkinlik 
merkezlerinde Roman 
kadınlarının istihdama 
katılımlarını ve 
girişimciliklerini geliştirmek 
amacıyla seminerler 
düzenlenmesi 

 Belediyeler
 Roman ve ilgili kadın STK’lar

 Belediye sosyal etkinlik 
merkezlerinde kadınların 
istihdama katılımlarını ve 
girişimciliklerini geliştirmek 
amacıyla mesleki kurslar 
açılması

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 Mesleki Örgütler

Amaç 6: Barınma hakkının 
sağlanması

Romanların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde gerekli altyapı hizmetleri ve ulaşım olanakları gözetilerek yaşamalarının sağlanması

 Çadır ve barakalarda geçici 
ikamet eden gruplar için yasal 
koşullara uygun olarak acil 
önlem alınması ve prefabrik 
konutlar inşa edilmesi

 Sağlıklı olmayan konutlarda 
yaşayanlara dair veri 
toplanması

 Acil konut ihtiyaçlarını 
karşılamaya olanak tanıyan 
mevzuatın ilgili hükümlerine 
yönelik çalışmanın yapılması. 

 Alan araştırması yapılması 

 Belediyeler  Romanların güvenceli ve insan
onuruna yakışır konutlarda 
yaşaması için uygun modeller 
oluşturulması 

 Konuyla ilgili izleme ekibi 
kurularak yapılan çalışmaların 
raporlarının incelenmesi

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 İlgili Bakanlıklar

 Kentsel dönüşüm projeleri ile 
ilgili şeffaf ve hesap verebilir 
bir ortamın desteklenmesini 
sağlayıcı mekanizmaların 
oluşturulması

 Kentsel dönüşüm projelerine 
ilişkin düzenli toplantılar 
düzenlenmesi

 Belediyeler
 İlgili STK’lar

 Kentsel dönüşüm planlanan 
mahallerde yerel halkın açık ve
net bilgi alabileceği, 
danışabileceği ve önerilerini 
sunacağı “Kent Atölyeleri 
Ofisi” açılması

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği

 Mahallelerde yapılan 
araştırmalar sonrası statik 
sorunu tespit edilmeyen 
konutlarla ilgili, gerekli tamirat
ve tadilat destekleriyle 
konutların nitelikli ve 
yaşanılabilir hale getirilmesi

 Romanların yoğun olarak 
yaşadığı mahallelerde 
araştırmalar sonrası statik 
sorunu tespit edilmeyen 
konutlarla ilgili veri 
toplanması

 Belediyeler
 İlgili STK’lar

 Elverişsiz yapıların yaşanabilir
hale getirilmesi gerekli tadilat 
ve tamirat desteği verilmesi 

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 İlgili Bakanlıklar
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Amaç 7: Sağlık hakkı Sağlık hizmetlerine erişiminin ve sağlık okuryazarlığının arttırılması 

 Romanların sağlık hizmetinden
yararlanması için önleyici ve 
koruyucu önlemler başta 
olmak üzere sağlık 
okuryazarlığının 
geliştirilmesine yönelik 
etkinlikler düzenlenmesi 

 Romanların sağlığa dair 
farkındalıkları ve sağlık 
okuryazarlıklarının 
geliştirilmesi için etkinliler 
düzenlenmesi

 Belediyeler  Sosyal Etkinlik Merkezlerinde 
sağlığa dair farkındalığın 
sağlanması ve sağlık 
okuryazarlığının geliştirilmesi 
için seminerler düzenlenmesi

 Belediyeler ve Sağlık Komisyonları

 Romanların sağlık hizmetleri 
konusunda farkındalığını 
artırılması

 Kronik hastalıklardan korunma
ve madde bağımlılığı gibi 
konulara yönelik bilincin 
artırılması

 Madde bağımlılığı ve kronik 
hastalıklar konusunda 
etkinlikler düzenlenmesi 

 Belediyelerin Sağlık 
Komisyonları

 İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri

 Sağlık hizmetine ihtiyaç 
duyanları sağlık birimine 
yönlendirerek sağlık hizmetine
erişimin sağlanması için 
danışmanlık yapılması

 Belediyeler
 İl ve ilçe Sağlık Müdürlükleri

Amaç 8: Sosyal Hizmetler Sosyal hizmetlere erişimde her türlü ayrımcılığın önlenmesi, adaletli dağılım

 Romanların sosyal hizmetlere 
erişimi ve temel ihtiyaçları 
hakkında verilerin toplanması

 Sosyal yardımlardan 
faydalanma yolları ve koşulları
üzerine bilgilendirici 
etkinlikler düzenlenmesi

 Romanların yoğun olarak 
yaşadıkları bölgelerde sosyal 
hizmetlere erişimleri 
konusunda veri toplama 
faaliyetlerinin düzenlenmesi

 Belediyeler 
 İlgili STK’lar

 Sosyal hizmetlere erişimi ve 
temel ihtiyaçları hakkında 
düzenli periyotlarla raporlar 
düzenlenmesi

 Sosyal etkinlik Merkezlerinde 
Sosyal yardımlardan 
faydalanma koşulları üzerine 
bilgilendirici etkinlik 
düzenlenmesi

 Belediyeler

 Sosyal hizmet programları 
kapsamında erken evlilik başta
olmak üzere toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunda 
farkındalığın artırılması için 
ebeveyn eğitimi, şiddetin 
önlenmesi ve engelli hakları 
vb. konularda eğitim 
programları düzenlenmesi

 Bölgelerin ihtiyaçlarına göre 
eğitim programları 
düzenlenmesi  

 Belediyeler ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

 Sosyal etkinlik merkezlerinde 
bölgelerin ihtiyaçlarına göre 
eğitim programları 
düzenlenmesi ve danışmanlık 
hizmetlerine erişim

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
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Amaç 9: Her türlü 
ayrımcılığın önlenmesi

Ayrımcılık ve dışlanmadan etkilenen gruplarda yer alan insanların haklarına dair farkındalığın arttırılması; ayrımcı uygulamaların ve nefret suçlarının 
önlenmesi

 Romanların eğitim, barınma, 
istihdam vb. konularda 
yaşadığı ayrımcılık, önyargı ve
nefret söylemlerinin 
değiştirilmesine yönelik 
faaliyetler düzenlenmesi

 Ayrımcılıkla mücadelede yasal 
mevzuatın iyileştirilmesi için 
yerel STK’lar ve ilgili 
kurumlarla birlikte seminerler 
düzenlenmesi ve hukuki 
danışmanlık hizmeti verilmesi

 Ayrımcılıkla mücadele 
konusunda hak temelli 
faaliyetler yürütülmesi

 Kurum içi eğitimler ve 
personel farkındalık eğitimleri 
verilmesi

 Belediyeler
 Roman STK’ları
 İlgili Meslek Örgütleri

 Ayrımcılıkla mücadele 
konusunda hak temelli 
faaliyetler düzenlenmesi

 Belediyeler

Amaç 10: Temsiliyet ve 
örgütlenme
 Romanların eğitim, barınma, 

istihdam vb. konularda 
yaşadığı sorunlarla ilgili 
derneklerle düzenli toplantılar 
yapılması

 Temel sorunlar konusunda 
toplantı ve seminer 
düzenlenmesi

 İlgili STK’lar  Hak temelli örgütlenme 
konusunda kapasite geliştirme 
eğitimleri yapılması

 Belediyeler 

Amaç 11: Arabuluculuk 
modeli

Yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla Roman yurttaşlar arasında hizmetlere doğru ve hızlı bağlantının sağlanacağı sistem oluşturulacak

 Eğitim, istihdam ve barınma 
gibi temel konularda 
Romanların kamu hizmetlerine
erişimini hızlandıracak 
“arabuluculuk modelleri” 
oluşturulması

 Sosyal etkinlik merkezlerinde 
arabuluculuk eğitimleri 
düzenlenmesi

 Belediyeler
 Roman STK’lar

 Oluşturulan merkezlerde örnek
model oluşturmak için 
arabulucu istihdamının 
sağlanması

 Belediyeler
 Belediyeler Birliği
 İŞKUR
 Kalkınma Ajansı,
 AB ve benzeri projeler  
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Amaç 12: Medya Romanların hakları ve Roman kültürüne dair medya programları ile farkındalığının artırılması

 Romanların medyadaki 
sunumları üzerine ve 
önyargıların ortadan 
kaldırılması için farklı medya 
kanallarının kullanımı ile ilgili 
çalışmalar

 Romanların eğitim istihdam, 
barınma ve sağlık konularında 
medyada farkındalık 
programları yapılması

 Önyargı içeren, yaygın olarak 
kullanılan tanımların 
yanlışlığına dair program ve 
yayınlar yapılması

 Ulusal ve Yerel Medya
 Sosyal Medya 

 Model bir TV programı ve 
medya çalışması yapılacaktır

 Ulusal ve Yerel Medya

Amaç 13: CHP Roman 
Eylem Planı Bağımsız 
 Romanların sorunlarına uygun 

çözümler geliştirebilmesi için 
CHP Roman Eylem Planı’nı 
izleme ve değerlendirme 
faaliyetleri, alanlarında yetkin 
uzmanlar, akademisyenler ve 
hedef grupların temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilecektir

 İzleme ve değerlendirme 
faaliyetleri CHP Roman Eylem
Planı üzerindeki ortak çerçeve 
kriterler ve göstergeler 
üzerinden gerçekleştirilecektir

 İzleme ve değerlendirme 
faaliyetleri periyodik olarak 
gerçekleştirilecektir

 İlgili STK’lar
 Akademisyenler
 Belediye temsilcileri

 İzleme ve değerlendirme 
raporları hazırlanacaktır

 Bağımsız İzleme Kurulu altı ayda bir toplantı yapacaktır
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ROMAN EYLEM PLANI İÇİN ÖRNEK UYGULAMALI MODEL ÖNERİLERİ

DOST MAHALLE / DOST KENT UYGULAMASI

Belediyelerimiz sınırlarında yer alan yoksul, risk altındaki grupların yaşadığı, mekânsal dışlanmanın adresi olan mahalleler ile merkezde yer alan

mahalleler arasındaki uçurumun kapanması için bu model uygulanacaktır. Roman nüfusun yoğun olduğu Balkan ülkelerindeki kentlerle iş birliğine

gidilerek farklı uygulamaların öğrenilmesi sağlanacak, iş birliği ile ortak çözümler geliştirilecektir. Sosyal demokrat belediyelerimizin risk altındaki

grupların yaşadığı il/ilçelerle bir başka ildeki ilçe/mahalle ile “dost mahalle” olması, benzer sorunları faklı yerlerde yaşayan Roman vatandaşlarımız

için ortak çözüm geliştirmeye aracılık edecektir.

ÇOCUK MECLİSİ

Çocuk meclisleri;  çocukların   kent   yaşamındaki   rolünün güçlendirilmesi,  karar süreçlerine katılımı,  toplumsal  aidiyet hissetmelerinin pekişmesi,

düşüncelerini açıkça ifade edebilmeleri, çözüme katkı sunabilmeleri amacıyla Belediyeler ve Kent Konseyleri yapısı altında örgütlenen bir oluşumdur.

Dil, din, ırk, cinsiyet gözetmeksizin, çocukların farklılıklarıyla bir arada kent hakkında söz sahibi olma ve demokrasi bilincini kazanmalarını sağlaması

gereken Çocuk Meclislerinde, risk altındaki grupların yoğun yaşadığı mahallelerdeki çocukların yer alması ayrı bir önem taşımaktadır. Okul terklerinin

azaltılmasından, dışlanmışlığın önüne geçilmesine, sosyal içermenin sağlanmasından, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunulmasına

aracılık edecek bu adım yerel yönetimlerimiz tarafından atılacaktır. Yoksulluk kısırdöngüsünün kırılması, risk altındaki çocukların temsiliyet bilincinin

gelişmesi ve karar alma mekanizmalarına teşviki açısından Çocuk Meclisleri’nde risk altındaki yoksulluk yaşayan çocukların yer alması sağlanacaktır.

ÇOCUK BELEDİYESİ / ÇOCUK DOSTU KENTLER 
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“Çocuk Dostu Kentler” yaratmak için UNICEF kriterlerinin yaşama geçirilmesi amacıyla Türkiye’de çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Projelerle

yönetime çocukların katılımının sağlanması, çocuk hakları konusunda bilinç oluşturulması ve eğitimler düzenlenmesi, çocuk haklarını gözeten bir

belediye yapısı konusunda somut adımlar atılması hedeflenmiştir. Çocuk Belediye Başkanı seçilmesi, çocukların kendilerini ilgilendiren konularda

sunumlar yapması, karar alma sürecine dahil olmaları teşvik edilmelidir.  

(Örneğin;  Seferihisar  Belediyemizce  çok  amaçlı  salon,  müzik  odası,  fotoğraf  ve  seramik  atölyesi,  proje  ve  faaliyet  odası  bulunan bina,  Çocuk

Belediyesine tahsis edilmiştir. Çocuk Belediyesi 2011 yılından itibaren Belediye çalışmalarında karar alıcı bir mekanizma olarak doğrudan katılmakta,

merkezde genç ve çocuklara yönelik birçok proje, seramik, piyano, keman, gitar, çocuk korosu, halk oyunları, satranç, resim ve tiyatro kursları aktif

olarak devam etmektedir.)

OYUN ENGEL TANIMAZ PARKI 

Çocukların  kullanacakları  spor-sanat-kültür  alanları  ile  oyun  parklarını  kendi  ihtiyaçlarından  hareketle  oluşturmaya  katkı  sunacakları  modeller
geliştirilmelidir. 

(Örneğin; Türkiye’de çocukların hayalini kurup tasarladığı ilk park olan Oyun Engel Tanımaz Parkı, Bursa Nilüfer Belediyesi’nde hayata geçirildi ve

diğer kentler açısında da örnek bir uygulama oldu. Park; çocukların kentin yerel yönetim süreçlerine, kullanıcısı oldukları kentsel mekân tasarımına

ilişkin kararlara dahil olabilme imkanı bulduğu, katılımcı  ve çağdaş bir kent paydaşlığı projesi olarak hayat geçirildi. Proje kapsamında çocuklar ve

gençlerle akademisyenler ve meslek odaları bir araya geldi. Atölye çalışmalarıyla desteklenen bir sürecin sonunda hepsinin ortak fikri olacak şekilde

parkın detayları somutlaştırıldı. Engelli bireylerin de hiç bir engelle karşılaşmadan oyun oynayabilecekleri bir park olabilmesi için projede detaylar

düşünüldü.  Nilüfer  Kent  Konseyi  Çocuk  Meclisi  üyesi  6’sı  engelli  toplam  30  çocuk,  aldıkları  eğitim  sonucunda  parkı  tasarlayarak  bir  maket

hazırladılar. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi,

Uludağ Üniversitesi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilciliği ve ÇEK Özel 3 Mart Azizoğlu

İlköğretim Okulu iş birliğiyle geliştirilen ‘Oyun Engel Tanımaz Parkı’ 2016 yılında çocukların kullanımına açıldı.)
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EŞİTLİK BİRİMLERİ / EŞİTLİK MÜDÜRLÜKLERİ

Belediyeler  bünyesinde  kurulan  Eşitlik  Birimleri,  cinsiyet  ve  fırsat  eşitliğini  sağlayacak,  yerel  eşitlik  politikaları  geliştirecek  yapılar  olarak

kurgulanmıştır. Sosyal dışlanma yaşayan, şartlarda eşitliğe ihtiyacı olan gruplara yönelik özel tedbirlerin alınmasında ve proje geliştirilmesinde etkin

rol  alması  gereken Eşitlik  Birimlerinin  çalışma alanları,  tüm risk altındaki  grupları  ve her  türlü  ayrımcılıkla  mücadeleyi  de kapsayacak şekilde

genişletilmeli, belirlenen alanlara göre alt birimler oluşturulmalıdır. Eşitlik Birimleri, belediyenin alt yapı hizmetlerinden kültür politikasına, sosyal

hizmet/yardım işlerinden, mali işlere kadar genel hizmet ve faaliyetlerine eşitlik perspektifi ile politika öneren birimler olarak yapılandırılacaktır.

Eşitlik Birimleri; teşkilat şeması içerisinde plan, bütçe, denetim süreçlerine müdahil olacak ve belediyenin makro politikasına etki edebilecek şekilde

konumlandırılacaktır. Eşitlik birimlerinde, Roman temsilcilerin yer alması sağlanacaktır. 

BÜTÇE TAKİP/İZLEME KURULU

Romanlar başta olmak üzere Sosyal dışlanma yaşayan dezavantajlı gruplar;  barınma, eğitim, sağlık, istihdam gibi alanlardaki sorunlarının yanı sıra

yoğun olarak yaşadıkları mahallelerde altyapı hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktadır. Kenti ve yaşadıkları mahalleleri ilgilendiren konularda

Belediye  Meclisleri’nde  alınan  kararlardan  bihaberlerdir.  Kamu  hizmetlerine  ne  şekilde  erişeceklerini  yeterince  bilememektedirler.  Kentle  ilgili

kararların ve buna dair  belediye bütçesinde risk altındaki grupların yoğun yaşadığı mahalleleri  ilgilendiren konuların takibi gerekmektedir. Yerel

yönetimlerin  bütçe  planlamalarında,  sosyal  risk  altındaki  vatandaşların  ihtiyaçlarına  özel  pay  ayırması  gerekmektedir. Sağlıklı  ve  adil  bir  bütçe

dağılımı, risklerin bertarafında etkili olacaktır. Risk altındaki kişilerin yer alacağı Bütçe Takip/İzleme Kurulu; kentsel dönüşüm, ulaştırma, sosyal-

kültürel  mekânlar  vb.  pek çok projenin gerçekleşmesi  ve bütçelendirilmesi  aşamasında planlamada etkin rol üstlenecektir. Bütçe Takip /  İzleme

Kurulu’nda belediyelerimiz hizmetlerinde sosyal adaletin sağlanmasına yönelik çalışmalar takip edilebilir. Kurul üyelikleri, risk altındaki kişiler yer

alacak şekilde yapılandırılacaktır.
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GELENEKSEL MESLEK KOOPERATİFLERİ

Kooperatifler yerel kalkınmanın modelleridir. Roman vatandaşlarımızın sürdürdüğü ancak pazar imkânı bulmakta zorluk çektikleri sepetçilik, hasır

örgü, çiçekçilik gibi alanlarda kooperatifler kurması, belediyelerimizin bu kooperatiflerimize destek vermesi istihdam yaratılmasına öncülük edecektir.

Mevzuata  uygun  olarak  belediyeler  kooperatifler  oluşturarak  teşvik  sağlayacağı  gibi  kentteki  Roman  dernek  ve  federasyonların  bir  araya  gelip

oluşturacakları kooperatiflerin desteklenmesi de mümkündür. 

(Örneğin, Karşıyaka Belediyesi, Roman kökenli vatandaşlara istihdam imkânı sağlamak ve sosyo-ekonomik durumlarının iyileşmesine katkı sunmak

amacıyla kooperatif ve dernek kurdu. Örnekköy Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği çatısı altında buluşan Romanlar, kısa süre

içinde ‘Roman Kooperatifi’ ile mısırcılık ve hasırcılık alanlarında üretime başlayacak. Karşıyaka Örnekköy Roman Toplumu Üretim ve Pazarlama

Kooperatifi’nin  kuruluş  çalışmaları  tamamlandı.  Belediyenin  Akademi  Karşıyaka Birimi  öncülüğünde yürütülen  çalışmalar  kapsamında,  iki  ana

ekonomik faaliyet alanı olan mısırcılık ve hasırcılık işlerine yönelik fizibilite çalışmaları yapıldı. Bu işlerin kooperatif çatısı altında yürütüleceği ve

belediye tarafından da destekleneceği bir model belirlendi. Kooperatifçilik bilincinin oluşturulması için toplantılar yapıldı, gerekli sertifikalar alındı.

Kısa süre içinde ekonomik faaliyetlere başlanacağı belirtildi.

MEYDAN-SOKAK-CADDELERE ROL MODEL İSMİ VERME 

Risk altındaki grupların başında gelen ve derin yoksulluk yaşayan Romanlar, 1000 yılı aşkın bir geçmişe sahip olup dünyanın farklı ülkelerine dağılmış

durumdadırlar. İçlerinden ünlü, başarılı isimler çıkmış olmasına rağmen yeterince tanınmamaktadırlar. Toplumdaki önyargılar nedeniyle kimliklerini

saklayan, saklamak zorunda kalan çok sayıda isim de bulunmaktadır. Romanların tarihinin görünür kılınması, özellikle sanatta, sporda, eğitimde başarı

elde etmiş rol modellerin isimlerinin meydan, sokak ve caddelere verilmesi, sembolik anıt ya da heykeller dikilmesi; toplumsal hafızaya, bilinirliğe,

önyargıların giderilmesine katkı sağlayacaktır. Romanların yoğun yaşadığı mahallelerde ise,  özellikle çocukların eğitim hayatlarını  sürdürmesine,

gelecek beklentilerinin gelişmesine katkı sunacaktır. 
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(Örneğin Charlie Chaplin, Ünlü Roman yönetmenler Tony Gatlif, Emir Kustirica, dünyaca ünlü Roman müzisyen Esma Redzepova… Selim Sesler,

Burhan Öçal vb. Dünya şampiyonluğu bulunan Roman sporcu-sanatçı gençler…)

SEMBOLİK HEYKEL-ANITMEYDAN DÜZENLEMESİ

Avrupa’da  örneklerine  rastlanan heykel  ve  anıt  meydan düzenlemelerinin  Türkiye’de  Belediyelerimiz  tarafından  yapılması  Roman  topluluğunun

görünürlüğüne,  önyargıların  kırılmasına  katkı  sağlayacaktır.  Toplumdaki  genel  kabul,  Romanların  göçebe  olduğu,  bir  geçmişe,  tarihe  sahip

olmadıkları,  içlerinden  başarılı  isimlerin  çıkmadığı  algısıdır.  Farklı  kültürlere  saygının  adresi  olan  belediyelerimiz  tarafından  anıt-meydan

düzenlemeleri kent kültürüne de katkı sunacaktır.

(Almanya’da Hitler tarafından soykırıma uğrayan sinti/Romanlar adına yapılan anıt buna örnek verilebilir. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, anıt-

heykelin bulunduğu alanda simgeleştirilebilir, etkinlikler düzenlenebilir. )

GEZİCİ KÜTÜPHANE 

Çocukların ve ailelerinin, okul öncesi dönemden başlayarak kütüphanelerle tanıştırılmasına mutlak şekilde ihtiyaç vardır. Roman vatandaşlar, kent

merkezinden uzak mahallelerde yaşamlarını sürdürmekte, mekânsal dışlanmanın mağduru olmaktadır. Yaşadıkları derin yoksulluk, kentteki birimlere,

kamu  hizmetlerine,  sosyal-kültürel  merkezlere  ulaşımlarını  zorlaştırmaktadır.  Yoksul  mahallelere,  Belediyelerimiz  bünyesinde  gönüllü  ekiplerin

oluşturularak gezici kütüphane hizmeti verilmesi bir model olarak yaygınlaştırılmalıdır. Üstelik okuryazarlığın çok düşük olduğu Roman kadınlar ve

işsizlikten en çok nasibini alan gençler için de mahalleye götürülecek kütüphane bir fırsat olacaktır. 

GEZİCİ OYUN EVİ-OTOBÜSÜ

Devletin sosyal devlet ilkesi gereğince çocuk ve yaşlı bakımını üstlenmek yerine bu yükü kadınların omuzlarına yüklemesinden en çok olumsuz

etkilenenler  Roman  kadınlardır.  Yaşadıkları  çifte  ayrımcılık  nedeniyle  kalıcı  istihdam piyasasına  girememekte,  gündelik,  kayıt  dışı  işlerde  dahi

ayrımcılıkla karşılaşabilmektedir. Mahallelerde okul öncesi eğitim kurumlarının ve kreşlerin yokluğu-yetersizliği, çocuk bakımını kadınların doğal

göreviymiş gibi üstlenmesine ve istihdam piyasasının dışına itilmesine neden olmaktadır. Belediyelerimiz tarafından, kente ve imkanlara erişimden
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uzak kalan mahallelere çocukların kreş bakım ve oyun ihtiyaçlarını karşılamak üzere gidecek gezici Oyun Otobüsü bu yükü hafifletecek, sağlıklı

nesillerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. 

(Örneğin; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, 3-6 yaş grubu için oluşturduğu "Gezici Oyun Otobüsü", kent merkezine uzak mahallelerdeki çocuklara

ücretsiz kreş hizmeti vermeye devam ediyor. Gezici Oyun Otobüsü'nden hafta içi her gün sabah ve öğle grupları halinde 70 çocuk yararlanıyor. 2

öğretmenin görev yaptığı otobüste çocuklara okul öncesi eğitim veriliyor. Gezici Oyun Otobüsü'nde bir anaokulunda olması gereken faaliyet masaları,

kitaplar, oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, oyun hamurları gibi tüm eğitim araç ve gereçleri bulunuyor.

Bir diğer örnek ise Ankara’da AB Projesi kapsamında 9 mahallede uygulamaya koyulan "Dezavantajlı Bölgelerde Gezici Eğitim Otobüsü… Mobil

anaokulunda 3 öğretmenle birlikte 6 stajyer öğretmen adayı gezici eğitim otobüsünde ders verdi. Masa, sandalye, oyuncaklar, dolaplar, lavabo, eğitim

malzemeleri  ve  projeksiyon  aleti  bulunan  anaokulu  şeklinde  düzenlenmiş  gezici  eğitim  otobüsünde  çocuklara,  boyama,  hikaye  dinleme,  drama

çalışmaları,  ritim çalışmaları,  deney  yapımı,  kukla  gösterisi,  kağıt  katlama eğitimleri,  müzikli  dramatizasyon çalışmaları  ve  tepegöz  ile  hikaye

anlatımı gibi eğitimler verildi.  Sadece çocuklara değil ailelerinde eğitimde önemli olduğu bilinciyle toplam 500  aileye okul öncesi eğitime dair

seminer verildi. Miniklere ayrıca eğitimin yanı sıra, sağlık taramaları, çevre bilinçlendirme eğitimleri ve Ankara gezileri gibi sosyal aktivite imkanları

sunuldu.)

SANAT ATÖLYELERİ VE KURSLARI

Küçük  yaşlardan  itibaren  müzikle  içli  dışlı  olan,  müzik  yeteneğini  ve  birikimini  ailelerinden  devralan  Roman  çocuklar,  kültürlerinin  taşıyıcısı

konumundadır. Bu özellikleri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması, donanımlı hale getirilmeleri ve eğitimle üst seviyeye taşınması gerekmektedir.

Romanların  yoğun  yaşadığı  mahallelerde  müzikle  ilgilenen  çocuklar  ve  gençler  için  org  eğitimleri,  ritim  atölyeleri,  müzik  kursları  açılacaktır.

Belediyelerimiz bünyesindeki çocuk koroları, oda orkestraları gibi müzikle ilgili birimlere bu atölyelerden çocukların yönlendirilmesi, kontenjanlarla

desteklenmeleri sağlanacaktır. 

KENTTE MÜZİK DİNLETİLERİ 
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Avrupa’da  örneklerine  sıklıkla  rastladığımız;  ülkemizde  de  özellikle  büyükşehirlerde  açık  alanlarda  ve  toplu  ulaşımda  müzik  dinletileri  kent

kültürünün de  turizmin de  vazgeçilmez ögeleridir. Vapur, metro,  tramvay ve diğer  toplu  taşıma araçlarında  müzik  grupları  yer  almakta,  yaygın

uygulama toplumun büyük kesimi tarafından kabul görmektedir. Roman gençlerimizin belediyelerimizce desteklenmesiyle özellikle işe gidiş-geliş

saatlerinin yoğunluğun fazla olduğu saatlerde ve sık kullanılan hatlarda müzik dinletileri vatandaşlarımız için de moral motivasyon kaynağı olacaktır. 

PROTOKOLLERLE İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Yerel yönetimlerimiz, il ve ilçelerde kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, özel sektör kuruluşları ile sosyal sorumluluk

başta  olmak  üzere  iş  birliği  protokolleri  imzalamaktadır.  Orman  oluşturulmasından,  okuma  yazma  oranının  artırılmasına,  üniversite-sanayi

işbirliğinden, bölgesel kalkınmaya, eğitimden sağlığa farklı alanlarda toplum yararına yönelik bu protokollerde kırılgan gruplar, işsizlik oranı yüksek

gençler, okula devamdan yoksun kalan öğrenciler, çocuk işçiler gibi toplumun risk altındaki gruplarını kapsayan protokoller ve iş birlikleriyle sosyo-

ekonomik gelişime katkı sağlanacaktır. Belediyelerimiz, üniversiteler, meslek odaları ve özel sektörün imkanlarıyla kendi güç, imkân ve hizmetlerini

birleştirerek yoksul mahallelerdeki eksiklerin giderilmesinde öncülük edecektir.

PROJELERDE POZİTİF AYRIMCILIK 

Halihazırda belediyelerimizin yürüttüğü çok sayıda proje bulunmaktadır. Bu projeler, Avrupa Birliği, Büyükelçilikler destekli büyük bütçeli projelerin

yanı  sıra,  yerel  kalkınma odaklı  projeler  de olabilmektedir. Bu çerçevede Üniversitelerin  Bilimsel  Araştırma Projeleri  (BAP) aracılığıyla  yoksul

mahallelerde saha  araştırmaları  yapılmasına  aracılık  etmek,  TÜBİTAK projeleri,  Kalkınma Ajansı  Projeleri  gibi  bütçe sorununu aşmaya yönelik

projelerde riskli gruplar için özel öneriler geliştirilmesi ve kaynakların kullanılması önem taşımaktadır. Hibelerden yararlanmada, özellikle istihdam

yaratacak projeleri değerlendirmede belediyelerimiz öncü rol üstlenecek, dezavantajlı gruplara özel projeler gerçekleştireceklerdir.

ÖN YARGIYA SON! 

Başvurdukları kurumlarda Roman olmalarından kaynaklı sorunlarla karşılaştıklarını ifade eden Roman gruplara yönelik önyargının ortadan kalkması

için topluma hitap eden görseller bastırılması, bilgilendirme broşürleri hazırlanması gerekmektedir. Belediyelerimizin bina ve alanlarında görünür olan

37



bu afiş-poster ve broşürlerde eşitlik, empati, önyargı gibi konulara yer verileceği gibi, toplumda yaygın olarak kullanılan, “çingene pazarlığı, çingene

parası, çingene gibi” vb. önyargı ifadelerinin yanlışlığına vurgu yapan materyal çalışmaları hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

MİLLİ BAYRAMLARA ETKİN KATILIM

23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayramlarımızda risk altındaki çocuklar ve gençlere yönelik mahalle eksenli çalışma ve organizasyonlar planlanacak,

belediyelerimizin etkinliklerine bu mahallelerdeki çocuk ve gençlerimizin toplu katılımı ve ulaşımı sağlanarak ulusal bilincin gelişmesine de katkı

sunulacaktır.

MESLEK EĞİTİMİ KURSLARININ AÇILMASI

Roman kadınlar için İŞKUR ve Belediyelerimizce açılan meslek edindirme kursları bulunmaktadır. Eğitimden yoksun Roman kadınların, özellikle

butik işlere  ve kurslara  yönlendirilmesi  onlara kazanç olarak dönecek şekilde planlanmalıdır. Bez bebek kursu,  ahşap kursu,  özel  kokulu sabun

kursları,  keçe kursu, butik pasta,  doğum günü organizasyon malzemeleri  vb.  kurslar açılacaktır. Belediyelerimizin düzenlediği kermeslerde,  gece

pazarlarında ve internet ortamında satışı mümkün olacak işler konusunda kadınlara beceri kazandırmalı, destek sağlanmalıdır. Kadın dayanışmasıyla

ortaya çıkan, yerel ürünlerin pazarlandığı farklı kooperatif modelleri örnek alınabilir. Dernek ve vakıflar için kadınlar yönlendirilip toplu sipariş için

çalışabilir. Belediyelerimiz bu noktada aracılık edecek, arz-talep dengesi gözetilerek, gelir getirici mesleklere yönelik kooperatif ve kurslar teşvik

edilecektir.

KENTTE KÜLTÜR SANAT 

Mahallelerden  periyodik  olarak  kalkacak  otobüslerle,  Belediyelerimize  ait  tesisler,  alanlar,  birimler,  müzeler  vb.  yerlerin  görülmesi,  CHP’li

belediyelerin hizmetlerinin tanıtımına katkı sağlayacağı gibi, ulaşım desteği ile hayatında mahallesinden dahi çıkmamış yüzlerce çocuk ve genç için

yeni ufuklar  açacaktır. Belediyelerimizin hizmetlerinin,  sosyal-kültürel  alanlarının,  müzelerinin ziyaretleri  periyodik olarak planlanacaktır. Yoksul

mahallelerden özellikle kent takımlarının maçlarına gitmek yönünde gelen yoğun talepler dikkate alınacaktır. 
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ERKEN YAŞ EVLİLİKLERİYLE MÜCADELE

Erken  yaşta  evliliklerin  önüne  geçilmesi  için  bazı  işletmeler  tarafından  “çocuk  gelinlerin  saçlarını  yapmıyoruz,  çocuklara  gelinlik-damatlık

satmıyoruz” uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Belediyelerimiz; terzi, kuaför, berber, düğün kıyafeti satan işletmelerden erken yaşta

evlenecek  çocuklar  ve  ailelerine  satış  yapmamayı,  hizmet  vermemeyi  seçen  ve  uygulayan  işletmeler  için  teşekkür  belgesiyle  ödüllendirme,

sertifikalandırma modeli geliştirebilir.

PARTİ İÇİ EĞİTİM / PARTİ OKULU 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal demokrat bir parti olarak yoksulluğun en derin yaşandığı, sosyal dışlanmadan en çok etkilenen riskli gruptaki

vatandaşlarımıza  ulaşması  önem  taşımaktadır.  İktidarın,  devletin  olanaklarını,  oy  karşılığında,  sosyal  yardımlara  endeksli,  korkutma  taktiğiyle

yürüttüğü ve muhtaçlık ilişkisine dayanarak iktidar partisine üye yaptığı aşikardır. Romanlar pek çok insan hakkından yoksun olduğu gibi siyasete

katılım oranları da oldukça düşüktür. Sadece oy zamanlarında hatırlanan Roman vatandaşlar, bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirmektedir.

Siyasi katılım, oy verme işlemi ile sınırlı değildir. Partimizin her kademesinde Roman vatandaşlarımızın olması, çok sesliliğe, demokrasi bilincine ve

sorunların  çözümüne  katkı  sunacaktır.  Romanlar  eğitim,  sağlık,  barınma  gibi  insan  haklarından,  kamu  kurumlarıyla  nasıl  ilişki  kurmaları

gerektiğinden, imkanlardan bihaberdir. Romanların koşullarının iyileştirilmesi yerelden ve partiye üye olmalarından başlayarak farklı alanlarda temsil

edilmeleriyle güçlenecektir. Bu anlamda Parti Okulumuzun bu konuya ayrı önem vermesi kolaylaştırıcı olacaktır. 
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