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ROMAN YURTTAŞLARIN PANDEMİ ÖNCESİ VE 
SONRASINDA YAŞADIKLARI SORUNLARA DAİR 
ARAŞTIRMA BULGULARI:

1) Türkiye’de Roman Toplulukları ve Yoksulluk 
Araştırması:

2) COVID-19’un Türkiye’deki Roman Toplulukları 
Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etki Araştırması:

 6 Ocak 2022 ve 21 Şubat 2022 tarihlerinde Türkiye’de yaşayan Roman 

topluluklarına yönelik iki farklı araştırma raporu kamuoyuyla paylaşıldı: 

 SODEV, İPA ve Sıfır Ayrımcılık Derneği iş birliğiyle, 16-23 Kasım 2021 

tarihlerinde Adana, Artvin, Diyarbakır, Gaziantep ve İstanbul İllerinde 600 

katılımcıyla nicel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. 5 farklı ilde 

gerçekleştirilen anket çalışmaları Rom, Dom, Lom ve Abdal grupları olmak 

üzere Türkiye’de yaşayan farklı Roman topluluklarını kapsamaya özen 

 Bu araştırma, Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin Roman Diyalog Ağı’nın 

Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Prof. Fikret Adaman tarafından 15 

Ağustos-15 Aralık 2021 tarihlerinde Artvin, İzmir, Edirne, Gaziantep ve Şanlıurfa 

illerinde 178 katılımcıyla nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. 5 

farklı ilde gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler yine Rom, Dom, Lom ve 

Abdal grupları olmak üzere Türkiye’de yaşayan farklı Roman topluluklarını 

kapsamaya özen göstermiştir.
 

 Roman topluluklarının demografik özellikleri ve yoksulluk durumuyla 

COVID-19 pandemisi ve belki benzeri krizlerden nasıl etkilendiğini birlikte 

okuyabileceğimiz bu araştırmaların sonuçları, Romanlar ve benzer yapısal 

kırılganlıklardan etkilenen toplulukların COVID-19 ve benzeri kriz durumlarında 

kırılganlıklarının derinleşmesinin önüne geçeceğimiz politikalar tasarlamamız 

yönünde önemli bulgular sunuyor.
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Mevcut Durumun Analizi:

      SODEV tarafından sunulan nicel araştırma sonuçlarına bakıldığında, Roman 

yurttaşların, Türkiye genelinin 1990 yılına ait ortalama yaşam süresine sahip 

oldukları ve günümüz ortalamasını otuz yıl geriden izledikleri gerçeği 

karşımıza çıkıyor.

   Yine Araştırmaya katılanlardan büyük çoğunluğu hayatından memnun 

olmadığını dile getirirken yalnızca yüzde 17,2’si memnun olduğunu belirtmiştir.

    Hane gelirinin aylık ortalama 1.416 TL, hane içerisinde kişi başına düşen 

gelirin aylık ortalama 429 TL olduğu ölçülen Roman topluluklarının yüzde 

79,8’inin borçlu olarak yaşamlarını sürdürdüğü görülmektedir. 

     Büyük çoğunluğunun temizlik işçisi ve katı atık toplayıcısı olarak kayıt dışı 

istihdam alanlarında çalıştığı görülen araştırmanın katılımcısı Roman 

topluluklarının yüzde 71,5’inin emekli olabileceğini düşünmediği de 

paylaşılmıştır.

   Kömür yardımı, gıda yardımı, engelli-yaşlı-çocuk bakım aylığı gibi nakit 

yardımlar şeklinde farklılaşan sosyal yardımlardan faydalanan Roman 

topluluklarının yüzde 62’si bu yardımlardan faydalandığını dile getirmiştir.

     Katılımcıların yüzde 90,4’ünün çocuklarının geleceğinden endişe duyduğu 

görülmektedir. Çocuğu erken yaşta eğitimden ayrılan katılımcıların yüzde 

73,4’ü gerekçe olarak, eğitimin artan maliyetini; yüzde 34,4’ü ayrımcılık ve 

dışlanmayı; yüzde 31,3’ü çocuğunun hane gelirine katkı sunmak zorunda 

olduğunu sebep göstermiştir. 

   Tüm bunların yanı sıra, pandemi döneminde işsiz kalan ve hane geliri 

sıfırlanan katılımcıların oranının yüzde 46,7 olduğu paylaşılmıştır. Bu 

durumun, Roman topluluklarının içinde bulunduğu yoksulluk ve yoksunluk 

alanlarının tümünü daha da derinleştirdiğini söylemek mümkündür.
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  İşte tam da bu noktada, COVID-19 krizinin Romanlar ve benzer yapısal 

kırılganlıklardan etkilenen tüm diğer dezavantajlı grupların içinde bulunduğu 

yoksulluk ve yoksunluk durumunun derinleşmesini önlemek üzere Türkiye’de 

alınan önlemlerin incelendiği “COVID-19’un Türkiye’deki Roman Toplulukları 

Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etki Araştırması” sonuçlarını anlamak önem 

taşımaktadır. COVID-19’un yayılımını yavaşlatmak üzere alınan önlemlere 

bağlamında, Nisan 2020’den itibaren hükümet tarafından tasarlanan sosyal 

politikaları hatırlamak gerekirse:

   İşten çıkarma yasağı,

   Kısa çalışma ödeneği, 

   Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin), 

  Nakdi ücret desteği alanların ve yakınlarının sağlık sigorta primlerinin  

işsizlik sigortasından ödenmesi, 

   Sigorta prim borcu olanlar için hastane erişimi,

   Sosyal Destek Programı, 

   Müzisyenlere destek, 

   En düşük emekli aylığının 1.500 TL’ye yükseltilmesi,

   “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” Kampanyası,

  10 yaş altı çocuğu olan kadın memurlara evden çalışma, Normalleşme 

desteği, Esnafa destek, Telafi süresinin 2’den 4 aya çıkarılması,

   Tarım arazilerinden alınacak kiraların ertelenmesi,

   Düşük faizli borç.
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  Sosyal destek programı, müzisyenlere destek, “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” 

kampanyası ve düşük faizli borç uygulamaları dışında, yukarıda belirtilen 

önlemlerin tanım gereği formel (sigortalı) istihdam biçimleri için geçerli 

olduğu ve bu politikaların Romanlar gibi çoğunluğu kayıt dışı çalışan 

dezavantajlı toplulukları kapsamadığını söylemek mümkündür. Çoğunluğu 

müzisyenlik (genelde davul-zurna; düğün ve benzeri etkinliklerde çalma), 

çiçekçilik, gündeliğe gitme, hurda ve atık toplama ile kendini idame ettiren 

Romanlar, emek-yoğun ve sokak ekonomisine bağlı şekilde, insanlarla yan 

yana gelerek çalışmak zorundadır. Dolayısıyla pandeminin getirdiği kapanma 

ve sonrasındaki kısıtlamalar nedeniyle Romanların çalışma olanaklarının 

büyük ölçüde ellerinden gittiği aşikârdır. 

  Araştırmalar, pandeminin sonucunda ortaya çıkan iş kaybı ve işlerin 

azalması durumunun pandemi dönemine özgü olmayacağı, kalıcı hale 

geleceğine dair kaygılar paylaşıyor. Örneğin, görüşmelerde pandemi 

süresince düğünlerin yasaklanmasıyla Romanların ana gelir kaynaklarından 

biri olan davul/zurnacılığın yapılamaz hale geldiği ifade edilmiş. Temmuz 

2020 itibariyle başlayan kapanma tedbirlerinin esnetilmesi ve kısmi açılmaya 

rağmen sokak düğünlerine gelen yasağın kalkmadığı, bu nedenle açılmanın 

kendilerine yaramadığı da belirtilmiş. Düğün salonlarının kendi çalgıcılarıyla 

anlaşmış oldukları, dolayısıyla bu yerlerde Romanların iş bulamadığı 

eklenmiş.

  Bunların yanı sıra pandemiyle birlikte, kültürel engel ve kısıtların da arttığını, 

bunun da iş bulamamalarının önünde engel teşkil ettiğini ileri sürenler de 

bulunuyor. Gerek Gaziantep’te yaşayan Abdalların gerekse Şanlıurfa’da 

yaşayan Domların, pandemi süresince davul zurna etkinliklerine karşı 

kültürel bir tavrın oluştuğunu ve kısıtların azalmasına rağmen eski iş 

imkânlarının çok gerisinde olduklarını aktardıkları, davul ve zurnanın 

Sünnilikte hoş karşılanmadığını, bu durumun yasaklara yansıdığını 

düşünenler bulunduğu anlaşılıyor.
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   Araştırma, iktidarın bu süreçte devreye soktuğu sosyal yardımlar açısından 

da aşağıdaki sonuçları paylaşmıştır: Katılımcıların neredeyse tamamının 

sosyal destek programı dahilinde ilk 1.000 TL’lik sosyal yardımı alabildiği, ama 

arkasından gelen 1.000’er TL’lik yardımlara ve “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” 

Kampanyası kapsamında verilen yardımlara genelde ulaşılmadığı bilgisine 

erişiliyor. Bu araştırma sonuçlarına göre, Romanların sosyal yardımlara 

erişimde yaşadıkları zorluklar şöyle ortaya çıkıyor:

 Başvuru esnasında karşılaşılan zorluklar ve değerlendirmeler 

sonucunda “ihtiyaç sahibi” olarak nitelendirilmemiş olmaları,

   Yoksulluk tespiti esnasında maruz kalınan sosyal dışlanma,

   Hanede bulunan buzdolabı, LCD ekran televizyon ya da hurda toplama 

işi için kullanılan döküntü bir aracın yoksul olarak tespit edilmeye engel 

teşkil etmesi,

 Ait oldukları etnik kimliklerinden (Rom, Dom, Lom, Abdal) dolayı 

kaymakamlık, belediye gibi kamu kurumlarında maruz kaldıkları 

psikolojik ve/veya fiziksel şiddet,

   “İnsan kayırmacılık” ve “torpil”,

  Yardımların ulaşmasında aracılık yapan kurum veya kişilerin yardımlar        

üzerinden komisyon alması.
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      Sosyal yardımlara erişim ve yardımların dağıtımı esnasında ifade edilen bu 

sorunların yanı sıra katılımcıların yoksulluk tespiti işlemleri sırasında 

dolapların açılıp içinde ne olup olmadığına dahi bakıldığını ve eve gelen 

memurların kendilerini “utandırdığını” ve “kötü hissettirdiğini” aktardığı da 

görülüyor. Tüm bu zorlukların sonucunda, Roman toplulukların geçimlerini 

sağlamak için ağırlıklı olarak borçlandıkları ortaya çıkıyor. Bu durum da içinde 

bulundukları yoksulluk hâlini daha da derinleştiriyor. Düzenli ve yeterli 

gelirlerinin olmaması nedeniyle aldıkları borçları ödeyemedikleri, borcu 

borçla kapatmak zorunda kaldıkları anlaşılıyor. 

   Tüm bunlar, mevcut sosyal koruma ve güvenlik sisteminin sorunlarını bize 

bir kez daha, bu kez Romanlar yönünden, hatırlatıyor: Yurttaş onurunu 

zedeleyen, başvuru mekanizmaları zor ve yorucu, farklılaşan ihtiyaçları ve 

yoksulluk oranlarını gözetmeyen, süreklilik göstermeyen, bireysel kanaatlere 

dayanan, işlevsiz yoksulluk tanımları, kadın-çocuk-çalışan yoksulluğuna 

karşılık vermeyen bir sistem.

  Diğer alanlara bakıldığında da araştırma sonuçları, SODEV’in sunmuş 

olduğu nicel verilerle birlikte Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından 20 Kasım 

2021 tarihinde yayımlanan “Pandemi Döneminde Roman Çocukların Eğitime 

Erişimi” başlıklı raporu da destekler bulgular sunmaktadır: Eğitim ile ilgili var 

olan tüm sorunların pandeminin getirdiği zorluklarla birleştiğinde katlanarak 

arttığı ve derinleştiği aktarılıyor. Pandemi ile birlikte düşen hane gelirleri ve 

artan geçim sıkıntıları nedeniyle zaten maddi olarak zorlanmakta olan 

Romanlar için okul masraflarının yükü daha da arttığı bir kez daha 

vurgulanıyor. Devletin verdiği eğitim desteğinin ise yetersiz kaldığı 

belirtiliyor. Bununla birlikte, pandemi döneminde çocukların hane gelirine 

destek olmak için çalışmak zorunda kaldığı ve uzaktan eğitimin aslında 

Roman çocuklar için eğitimin durması demek olduğu anlaşılıyor. 
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   Ayrıca, pandeminin getirdiği sağlık ile ilgili ilave sorunlar karşısında 

barınma sorununun da daha da vahim bir hâl aldığı paylaşılıyor. Pandemi 

dönemi boyunca COVID-19 virüsünün bulaşmasını engellemeye yönelik olası 

tedbirlerin başında hasta olan ya da hasta olma riski taşıyan kişilerin sosyal 

izolasyonu ve/veya karantinası gelmektedir. Ancak, Romanların yaşadığı 

mahallelerde COVID-19 vakalarının yaygın olarak görüldüğü, yaşanılan 

evlerin fiziki imkânsızlıklarının bulunduğu ve mahallece bir arada 

yaşadıklarından dolayı sosyal izolasyon imkânının olmadığı her görüşmede 

yeniden aktarılıyor. Mahallelerde yaşayanların çoğu akraba olduğu için, 

hastaneye ve/veya yoğun bakıma kaldırılanların çocuklarına diğer hanelerin 

baktığı, bu durumun da bulaş riskini artırdığı, evde hasta olduğunda 

izolasyon imkânının genelde bulunmadığı paylaşılıyor. Ayrıca, pandemi 

sürecinde düşen hane gelirleri sonucunda kira ödemelerinin Romanlar 

üzerindeki yükünün daha da arttığı sıklıkla vurgulanıyor. 

   Tüm bunlara ek olarak, araştırma sonuçları bir kez daha COVID-19’un 

Roman kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerinin erkeklere göre daha fazla 

olduğunu paylaşıyor. Bu etkiler yalnızca hanenin temel ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik kadınların artan yükü bakımından değil, ev içi şiddet 
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  Sosyal ve kültürel alanda ayrımcılık ve dışlanma; ekonomik alanda 

kayıtdışılık, işsizlik ve yoksulluk; siyasi alanda da temsiliyet sorunu gibi birçok 

sorun ile karşı karşıya bulunan Romanların sağlık, barınma, eğitim, çalışma 

ve benzeri temel haklarından yeterince faydalanamadıkları, bölüşüm, 

tanınma ve katılım adaletsizliklerini yaşamakta oldukları bu araştırma 

sonuçlarıyla bir kez daha tekrar ediliyor. Tüm bu mevcut adaletsizlikler, 

Romanların ve benzer yapısal kırılganlıklardan etkilenen dezavantajlı 

toplulukların kriz anlarında ortaya çıkan sosyal ve ekonomik hasarlardan 

kendilerini sakınma ve uğranılan hasarları onarma kapasitelerini düşük 

kılıyor. Bu toplulukların dayanıklılığını artırmak üzere nesnel ölçütlerle, 

bireyin ve ailenin onurunu güvence altına alan bir sosyal destek yaklaşımını, 

“Aile Destekleri Sigortası” uygulamasını daha çok konuşmanın önemi de bir 

kez daha anlaşılıyor.
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Somut sosyal politika önerileri:

   Araştırma raporunda sunulan sosyal politika önerileri, inanç ve köken ayrımı 

gözetmeksizin, her yurttaşı her türlü dışlanmışlıktan korumayı ve yoksulluğu 

ortadan kaldırmayı hedefleyen Aile Destekleri Sigortası ile benzerlikler 

taşımaktadır.  

  Araştırma raporu Romanların pandeminin uğradığı hasarların iyileştirilmesi 

ve gelecekteki benzer krizler karşısında dayanıklılığının artırılması için bize 

şu önerilerle geliyor:

Kayıtlı çalışmaya geçiş,

Eğitim ve sağlıkta hak temelli yaklaşımın gerçek anlamda uygulanması,

Vatandaşlık geliri,

Gider düşürücü önlemler,

Mahallelerde öğrenci etüt merkezlerinin kurulması,

Yetişkin eğitimi,

Mahalle topluluk merkezleri,

Eğitimi teşvik mekanizmaları,

Kreş/okul öncesi eğitim,

Krizlere yönelik direncin artırılması,

STK’lar ve yerel yönetimlerle iş birliği,

Yerelde katılımcılık mekanizmalarının oluşturulması ve güçlendirilmesi.
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