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Elmas Arus, ön lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Radyo-Televizyon
bölümünde tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik
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alanda birçok ödül almış Buçuk belgeselinin (2010) yönetmenidir.
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yılından beri kurucusu olduğu Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin başkanlığını
yapmakta ve birçok projenin koordinatörü olarak görev almaktadır.
Derneğin 2017 yılında Roman gençleri için uygulamaya başladığı Başka
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ödüle layık görüldü. Avrupa Konseyi (Strasburg / Fransa) (ilk) Raoul
Wallenberg Ödülü “üstün insani başarıları için” Avrupa Konseyi’nin İsveçli
diplomat Raoul Wallenberg adına 2014 yılından itibaren ilk defa vermeye
başladığı Raoul Wallenberg İnsani Yardım Ödülü’ne layık görülmüştür.
2014 yılında ‘’Demokrasi Denetçileri Derneği Lider Kadınlar’’ ödülüne
layık görülmüştür. 2010 yılında Uluslararası Hrant Dink Ödül Töreni’nde
yer alan “Işıklar” bölümünde, Romanların kültürel farklılıklarını, sosyal
düzenlerini, geleneklerini ve kendi aralarındaki çelişkilerini, sosyal,
kültürel ve ekonomik açmazlarını anlatan Buçuk adlı belgesel filmle ödül
aldı.
Evli ve iki çocuk annesi olan Elmas Arus yönetmenliğe ve hak
savunuculuğuna devam etmektedir.
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Ekin Çuhadar Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi bölümünden
mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku
programında Türkiye’de eğitim hakkının pratik edilişini Roman
çocukların deneyimleri ile değerlendirdiği tez çalışması ile yüksek
lisansını tamamlamıştır. 2014 yılından beri nitelikli eğitime ve sosyal
etkinliklere erişimi kısıtlı, kırılgan gruplara mensup çocuklar ve gençler
ile bilime, sanata ve spora dayalı çalışmalar aracılığı ile sahada bir araya
gelmektedir. Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin yürüttüğü projelerde aldığı
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SAVUNUCULUK İÇİN GİRİZGÂH

Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor ve şehirlere olan bu
göç eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Örneğin, yalnızca Hindistan’ın
önümüzdeki 35 yıl içinde şehirlere 404 milyon yeni insan ekleyerek şehir
sakinlerinin sayısını ikiye katlaması bekleniyor.1 2050’ye gelindiğinde ise
dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlası kentlilerden oluşacak. İnsanlar
her geçen gün istihdam, sağlık, kültür ve eğitim gibi hizmetlere erişimde
yetersizlik, güvenlik gibi sebeplerle kentlere göç ediyor. Bu gerçekliğe
dayanarak geliştirilecek politikalar, kapsayıcı kentsel gelişime mi yoksa
giderek artan eşitsizliklere mi sebep olacak? Bunu kentler belirleyecek.
Başka bir deyişle, kentleri yönetiş biçimimiz, dünyayı yönetiş biçimimizle
gittikçe daha fazla örtüşür hale gelmekte.
Bu rehber ve Kapsayıcı Kentler için Yerel Savunuculuk Rehberleri’nde yer
alan diğer tüm rehberler temelde aynı şeyi hedeflemekte: Türkiye’de kent
hakkı tartışmalarını yeniden canlandırmak ve dezavantajlı grupların
kent haklarına erişimlerini güçlendirmek. Yüzyıllardır tartışılan ideal
kent yaşamı, insan haklarının norm üstünlüğü kurduğu 20. yüzyıl
ortalarından itibaren bir hak tartışmasına dönüşmüştür. Günümüzde,
kent yönetişiminde yenilikçi arayışlar ile uluslararası insan hakları
gündemini yerelleştirme çabaları bir araya gelerek, kapsayıcı kentler,
insan hakları kentleri, sürdürülebilir kentler, kentsel gündem ve diğer benzer
kavramları doğurmuşlardır. Kentte yaşayan tüm canlıların esenliğini
artırmayı hedefleyen Kapsayıcı Kentler için Yerel Savunuculuk Rehberleri,
tüm bu kavramları sahiplenmekle beraber kent paydaşlarının çeşitliliğine
vurgu yapmak için “kapsayıcı kentler” anlayışını öne çıkarmaktadır.
Kapsayıcı Kent Nedir?
Kısaca tanımlamak gerekirse, kapsayıcı kent anlayışı; toplumsal,
ekonomik ve diğer dezavantajları sebebiyle kent yaşamına aktif olarak
katılamayan birey ve grupların, kent yönetişiminde alınan karar ve
gerçekleştirilen uygulamalar aracılığıyla toplumsal hayata katılımının
mümkün kılınmasıdır. Her ne kadar kapsayıcılık kelimesi “yönetimin
herkese eşit davranması” olarak algılanabilse de kapsayıcı kent

1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Population Division, World Urbanization Prospects: The 2014 Revision”.
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yönetişiminin nihai hedefi, dezavantajlı grupların kentteki toplumsal hayata
dahil oluşudur. Dolayısıyla, dezavantajların ortadan kaldırılması amacıyla
doğrudan ve yalnızca belirli grupları hedefleyen politika ve uygulamalar
gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Dezavantajlı gruplar konusunda politika
ya da uygulama eksikliği, kapsayıcı olmayan bir kent yaşamının devam
ettirilmesi olarak görülmelidir.
Tüm insan hakları tarihinin bizlere öğrettiği üzere, kapsayıcı bir
kenti yaratmak ancak faydalanıcı öznelerin haklara erişimde talepkâr
ve taleplerinde takipçi olmasıyla mümkündür. Elinizdeki rehber,
kısaca savunuculuk olarak özetlenebilecek bu sivil toplum yaklaşımını
güçlendirmek için üretilmiştir. Yerel yönetimlerin politika ve
uygulamalarını şekillendirmek amacıyla dezavantajlı gruplar ve sivil
toplum örgütleri tarafından yürütülen savunuculuk faaliyetleri için
kullanılabilecek mekanizmaları, kaynak belgeleri ve dayanak teşkil
edebilecek iyi uygulamaları göstermek, umuyoruz ki hak temelli
savunuculuk faaliyetleri için gerekli araçları temin edecektir.
Rehberin ilk kısmında, yukarıda bahsedilen kavramların ortaya çıkışı,
uluslararası iş birlikleri, sözleşmeler ve diğer gelişmeler ışığında gözden
geçirilerek, bugünün kapsayıcı kentlerinin gündemini belirleyen ve
savunuculuk aracı olarak kullanılabilecek belgelerden bahsedilecektir.
Kentlere Yeni Bir Çerçeveden Bakmak: “Kent Hakkı” ve “Yeni Kentsel Gündem”
Altmışlı yıllarda Henri Lefebvre tarafından ortaya atılan kent hakkı
kavramı, aynı ismi taşıyan kitapla gündeme gelmiştir. Daha sonraları,
kent hakkı kavramı pek çok hak savunucusu grup ve toplumsal hareket
tarafından (Lefebvre’in özgün tanımından ayrışarak) savunuculuk gündemi
olarak sahiplenilmiştir. Bugün kentsel haklar çevresinde örgütlenmiş sivil
toplum örgütleri bulunduğu gibi, ana odağı kent hakkı olmayan toplumsal
hareketler de kenti bir yönetim birimi olarak ve kentsel hakları bir haklar
bütünü olarak ele almaktadır. Entelektüel ve sivil çabaların ortak katkısıyla
küresel siyasal düzende kendine yer bulan kent hakkı, uluslararası iş
birliklerinde de öne çıkan bir konu başlığı olmuştur.
2016 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir
Kentsel Kalkınma Konferansı (Habitat III) sonucunda yayımlanan Yeni
Kentsel Gündem (New Urban Agenda) ile kent hakkı, kentsel gelişimin
yeni paradigması olarak düşünülmeye başlanmıştır.2 Bu paradigma
arayışı, yoksulluğun azaltılması, sosyal dışlanma ve çevresel risk gibi,

2 United Nations, “New Urban Agenda”.
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hızla büyüyen kentlerde ortaya çıkan temel problemlere karşı bir
cevap arayışı olarak, hem yerel hükümetler düzeyinde hem de ulusal ve
uluslararası düzeyde uygulanması gereken öncelikli politikaları belirleme
motivasyonuyla şekillenmiştir. Kent hakkı paradigmasına duyulan ihtiyaç,
Habitat I ve Habitat II’den bu yana var olan kentsel gelişim modellerinin,
kent yoksulluğu ve sosyal dışlanma sorunlarını çözememesinin bir
sonucu olarak da okunabilir. Bu bağlamda kent hakkı, kentleri ve
kentleşmeyi yeniden düşünmek için alternatif bir çerçeve sunan yeni bir
paradigma olarak benimsenmiştir. Ayrıca bu yeni paradigma, uluslararası
olarak kabul görmüş tüm insan haklarının Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’nın ve Habitat gündeminin taahhütlerinin etkin bir şekilde
yerine getirilmesini öngörür.3
Buna ek olarak, Habitat III Konferansı hazırlık sürecinde ulusal
raporun hazırlanması için bir çalıştay düzenlenmiş ve kamu
kurumları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle bir ulusal
rapor metni hazırlanmıştır.4 Ulusal raporda Türkiye’de hükümetin
Habitat gündeminin uygulanmasında sorumluluğa sahip olduğu ama
yerel yönetimlerin, sürdürülebilir kentsel kalkınma politikalarının
uygulanmasında ana aktörler olduğu hatırlatılmış ve yerel yönetimlerin
uygulama kapasitelerini iyileştirmek için mali ve teknik olarak
desteklenmesinin önemi vurgulanmıştır.5 Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’na ulaşılmasına verilen önem, iklim değişikliği konusuna
yapılan etkin vurgu, kentleşmenin bir sosyal entegrasyon aracı olarak
görülmesi Habitat III Konferansı’nın temel çıktılarındandır. Dolayısıyla
Habitat III hem BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hem de
Paris İklim Görüşmeleri’nde çıkan COP21 kararlarının uygulanmasında
belirleyici bir role sahiptir.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Kentler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals) Eylül
2015’te gerçekleşen BM Genel Kurul toplantılarında kabul edilmiştir.6
2000 yılında belirlenmiş Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nin (Millennium
Development Goals) yerine geçen SKA’ların temel hedefi, dünyanın karşı
karşıya kaldığı acil çevresel, politik ve ekonomik zorlukları karşılayan
bir dizi evrensel “Amaçlar” üretmekti. “Dünyamızı Dönüştürmek:
Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi”7 başlıklı bir belge8 ile somut
3 United Nations, “The Right to the City and Cities For All”.
4 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Ulusal Rapor Hazırlık Çalıştayı”.
5 Turkish Ministry of Environment and Urbanization, “Turkey: Habitat III National Report”.
6 United Nations Development Programme, “Background of the Sustainable Development Goals”.
7 United Nations, “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”.
8 United Nations General Assembly, “Report of the Open Working Group of the General Assembly
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hale getirilen SKA’lar, 2012 yılında Rio de Janeiro’da Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda şekillenmiştir.
17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, bir örüntü oluşturacak şekilde birbirini
tetikleyen ve birbirine bağlı amaçlar olarak tasarlandı. Bu bağlamda,
iklim değişikliği tehdidi, cinsiyet eşitliği, çocuk güvenliği ve sağlığa
erişimin yanı sıra şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli,
sürdürülebilir ve dayanıklı hale getirmek amacı da ortaya konulmuştur.
Kentsel gelişmeye dair en yüksek seviyede uluslararası ortaklaşma olarak
kabul edilebilecek 11. Amaç, “Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam (Sustainable
Cities and Communities)” Habitat III Konferansı ve Yeni Kentsel Gündem
ile doğrudan ilgilidir.9 Bu kapsamda, söz konusu doküman, Yeni Kentsel
Gündem’in de referans belgelerindendir.
11. Amaç, şehirleri ve toplulukları sürdürülebilir kılmak için on alt hedef
öneriyor: Güvenli ve uygun konut, uygun ücretli ve sürdürülebilir ulaşım
sistemleri, kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşme, dünyanın kültürel ve
doğal mirasının korunması, doğal afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılması,
şehirlerin çevreye etkilerinin azaltılması, güvenli ve kapsayıcı yeşil
kamusal alanlarına erişimin sağlanması, güçlü ulusal ve bölgesel kalkınma
planları, kaynak verimliliği ve afet riskinin azaltılmasına dair politikaların
uygulanması, en az gelişmiş ülkelerden yapıların dayanıklılığının ve
sürdürülebilirliğinin desteklenmesi.10 Bu hedefler doğrultusunda 2030
yılına kadar herkesin belirli standartlarda konuta erişiminin sağlanması,
ulaşım sistemlerinin kapsama alanının genişletilerek kadın, çocuk, engelli
ve yaşlıların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi, yine özellikle
kadınlar ve çocuklar, yaşlılar ve engelliler için güvenli, kapsayıcı ve
erişilebilir yeşil ve kamusal alanlara evrensel erişim sağlanabilmesi için
modern ve sürdürülebilir şehirlere ihtiyaç var.
Doğrudan toplumsal eşitsizliklere odaklanan SKA’lar, yani yoksulluğun
ve açlığın ortadan kaldırılması, sağlığa ve eğitime erişim, toplumsal
cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılmasına dair amaçlarda başarılı
olup olunamayacağı konusunda da kentler kilit roldedir. SKA’ların kent
ölçeğine uyumlanması, yani kentler için yerelleştirilmesi, SKA’ların özgün
yapısında yer almaz ancak SKA’ları yerelleştirme çabasının tamamlayıcı
niteliğine hem Birleşmiş Milletler hem de kent yönetimi konusunda
önde gelen uluslararası kuruluşlar tarafından önem atfedilmektedir.11

on Sustainable Development Goals”.
9 United Nations, “Goal 11: Sustainable Cities and Communities”.
10 United Nations.
11 Global Taskforce of Local and Regional Governments (2016) Roadmap for Localizing the SDGs:
Implementation and Monitoring at Subnational Level.
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Toplumsal değişimi hedefleyen SKA’ların kent ölçeğinde yerelleştirilmesi,
kapsayıcı kent kavramı ile örtüşmekte, hatta bu kavramın uluslararası
kabulünü hızlandırmaktadır.
Dünya Bankası “İkiz Hedefleri” ve Sürdürülebilir Kalkınma
2015 yılında benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sağlık,
toplumsal cinsiyet, istihdam ve yoksulluğun azaltılması gibi alanlardaki
17 hedef, yoksulluğu tek bir nesilde sona erdirmek için kapsamlı bir
küresel gündemin parçasıydı. Dünya Bankası Grubu’nun (World Bank
Group) da yoksulluğu sona erdirmek ve sürdürülebilir bir şekilde
paylaşılan refahı inşa etmek için kendi İkiz Hedefler’iyle (Twin Goals)
sürdürülebilir kalkınma amaçları ile tamamen uyumludur. Ancak küresel
ekonomiyi ileriye götüren kentler aynı zamanda artan eşitsizliklerin,
toplum dışlanmanın da merkezi ve küresel kalkınmayı raydan çıkarabilir.
Bu bağlamda, tıpkı Birleşmiş Milletler gibi Dünya Bankası Grubu da,
daha kapsayıcı kentler yaratma ve insanların kentleşmenin faydalarından
yararlanabilmelerini sağlama ihtiyacını kabul etti. Tıpkı Birleşmiş
Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 11, “kapsayıcı, güvenli,
dayanıklı ve sürdürülebilir” şehirleri gerektirdiği gibi, Dünya Bankası’nın
ikiz hedefleri (aşırı yoksulluğu sona erdirmek ve paylaşılan refahı teşvik
etmek) olan kapsayıcılık konusu merkeze yerleştirildi.12
Dünya Bankası’na göre yarının şehirlerinin herkes için fırsatlar ve daha
iyi yaşam koşulları sağladığından emin olmak için, kapsayıcı şehirler
kavramının birden çok mekânsal, sosyal ve ekonomik faktörlerden
oluşan karmaşık bir ağ içerdiğini anlamak önemlidir. Öncelikle, mekânsal
kapsayıcılık (spatial inclusion), kentsel katılım, barınma, su ve sanitasyon13
gibi karşılanabilir ihtiyaçların sağlanmasını gerektirir. Temel altyapı ve
hizmetlere erişim eksikliği, birçok dezavantajlı hane ve çocuklar gibi
özel ihtiyaçlara sahip gruplar için günlük bir mücadeledir. İkinci olarak,
sosyal içermeye (social inclusion) göre, kapsayıcı bir şehir, en marjinal
olanlar da dahil olmak üzere herkesin eşit haklarını ve katılımını garanti
etmelidir. Ne yazık ki son zamanlarda, şehirli yoksullar için fırsatların
olmayışı ve sosyal olarak dışlananlardan daha fazla ses talebi, şehirlerdeki
sosyal kargaşayı şiddetlendirdi. Son olarak, ekonomik kapsayıcılık
(economic inclusion) ise istihdam yaratmak ve kent sakinlerine ekonomik
büyümenin faydalarından yararlanma fırsatı vermek, genel kentsel
kaynaşmanın kritik bir bileşenidir. Kapsayıcı kent anlayışı mekânsal,
12 The World Bank, “Inclusive Cities”.
13 Sanitasyon terimi, Latince “sanitas” kelimesinden türetilmiş ve “sağlıklı” anlamına gelen,
hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması olarak tanımlanmaktadır. Hijyen ve
sanitayon iç içe olup birbirini tamamlayan kavramlardır –e.n.
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sosyal ve ekonomik faktörlerle sıkı bir şekilde iç içe geçmiştir ve birbirini
güçlendirme eğilimindedir. Olumsuz bir yolda, bu faktörler insanları
yoksulluğa hapsediyor ve marjinalleşmeye itiyor. Ters yönde çalışarak
insanları dışlanmışlıktan çıkarabilir ve yaşamları iyileştirebilirler.14
Sonuç Yerine
Kentler; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve
çocukların güçlendirilmesi dahil kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için
muazzam bir potansiyele sahiptir. Sahip oldukları bu potansiyel sayesinde
daha uyumlu ve kapsayıcı bir topluma kavuşulmasını sağlayabilirler.
Ancak diğer yandan, kentlerin sahip olduğu bu potansiyel aynı zamanda
eşitsizlikleri artırma riskini de taşımaktadır çünkü ekonomik büyümenin
getirileri, hâlihazırda güçlü sosyal ve politik konumlara sahip olanların
elinde toplanabilmektedir. Cinsiyet, etnik köken, din, fiziksel yetenek, yaş,
engel durumu, göç ve istihdam durumu (yani kayıt dışı çalışanlar için),
bireylerin veya grupların kentleşmenin tüm faydalarına erişebilmesinde
açık belirleyici faktörlerdir. Kentsel alanlardaki eşitsizlikler ve dışlanma,
fırsatlara erişimde de dışlanmayla sonuçlanabilir.15
Kapsayıcı kentler anlayışının yaygınlaştırılması, ekonomik kaynak ve sosyal
konumların dağılımını daha eşitlikçi ve adil şekilde gerçekleştirmemizi
mümkün kılmaktadır. Kapsayıcı kent kavramı ve bu kavrama ilişkin
diğer uluslararası gündemler, kent ölçeğinde geliştirilen politika ve
uygulamalar için bir rehber işlevi görmektedir. Kadınlar, çocuklar,
yaşlılar, Romanlar, gençler, engelliler ve hayvanların refahını ve kentsel
yaşamda içerilmelerini artırıcı politika ve uygulamalar, istenilen yeniden
dağılım için katalizör görevini görerek eşitlik ve adaletin yerelde tesis
edilmesini sağlar. Kapsayıcı bir kent için politika ve uygulama üretmek
için harcanan çaba hem kökeni hem de etkisi itibariyle tüm insanlığın
idealleriyle paraleldir. Yine de uluslararası belge ve ilkelerin üretilen son
söz olmadığını, bu belge ve ilkelerinin arkasında yatan çalışma mantığının
yerelde hayata geçmesi için son yetki ve kararın, başta yerel yönetimler ve
sivil toplum olmak üzere tüm yerel aktörlerde olduğu unutulmamalıdır.
Yukarıdaki anlatının ışığında düşünüldüğünde, yerel savunuculuk
faaliyetleri, kapsayıcı bir kent ideali ve kentsel haklara erişim ile sıkı
sıkıya ilişkilidir. Yerel politikacılar, kent haklarının geldiği evreyi,
uluslararası kentsel gündemi ve buna atfedilen önemi kimi zaman politik
tercihlerinden ötürü, kimi zaman avantajlı konumda bulunan gruplarla
çatışma yaşamamak için ya da salt bu konudaki bilgi ve deneyim
14 The World Bank, “World Inclusive Cities Approach Paper”.
15 United Nations, “Issue Paper on Inclusive Cities”.
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eksikliğinden ötürü yerel politika ve uygulamalara yansıtmayabilir. Yerel
düzeyde savunuculuk yapan sivil aktörlerin, uluslararası kentsel gündemi
ve kapsayıcı kent anlayışını yerel politikacılara (yeniden) hatırlatması ve
bu kavramların yerelleştirilmesi için karar alma süreçlerine dahil olmaları,
daha adil ve eşitlikçi bir dünya kurmanın ilk adımı olacaktır. Bu bağlamda,
Kapsayıcı Kentler için Yerel Savunuculuk Rehberleri’nin, yerel savunuculuk
faaliyetleri için yararlı bir kaynak olmasını umuyoruz.
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GİRİŞ

Çizim: Aslı Alpar

Yerel yönetimler Romanların hayatlarını geçirdikleri ev içinden başlayıp,
sokak, semt, mahalle, ilçe, il şeklinde genişleyen bir çemberdeki hizmet
ve uygulamalardan sorumlu olan; bu nedenle de Roman topluluklarının
kendini gerçekleştirme süreçlerinde önemli bir yer tutan alanlardır. Bu rehber
ile Roman hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin belediyelerle
yürütecekleri çalışmalarda başvuracakları dayanaklar ve kolaylaştırıcı
ipuçlarını bulmaları amaçlanmıştır.

Kentte Roman Hakları
“Kent” kavramı köken olarak (İngilizcede “city”, Fransızcada “cité”, İtalyancada
“citta”, İspanyolcada “ciudad”), Latincedeki “yurttaşlık (civitas)” ve “hemşerilik”
gibi kavramlardan türetilmiştir ve toplumdaki yaşamın temel çekirdeği olarak
tanımlanmaktadır.1 Kent hakkı ise, Henri Lefebvre’e göre, kentlerin ve kentsel
alanların kullanım hakkını ve yerleşme hakkını ifade etmektedir.2 Ancak kent
hakkı, kent sakini olan, bir diğer deyişle kentte yaşayan insanların insan olmaktan
gelen haklar ile kesişerek kent hakkının kendi içinde farklı bileşenleri içermesine
neden olmaktadır. İnsanın temel haklarından biri kente katılmak, kenti yaşamak
ve onu savunmak/var etmektir. Kentlerde yaşanabilir oluşun sağlanması ise ancak
orada yaşayan bireylerin kent yaşamına aktif katılımı ile mümkündür. Bu yaklaşım,
çalışmanın bundan sonraki aşamalarında, “Kentte Roman Hakları” değerlendirmesi
yapılırken yol gösterici olacaktır. Ancak, “Kentte Roman Hakları”na yönelik yapılacak
olan değerlendirmeye geçmeden önce ulusal ve uluslararası hukuk belgeleri ışığında
kent hakkı ve bileşenlerinin incelemesinin yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Romanların Kent Hakkını Talep Ederken
Dayanak Olabilecek Metinler
Ulusal Hukukta Kent Hakkı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın birden çok maddesinde doğrudan veya dolaylı
olarak kent hakkı kapsamında göz önünde bulundurulması gereken düzenlemeler
bulunmaktadır. Örneğin Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması başlığı ile
düzenlenen 56. maddede, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına
sahip olduğuna işaret edilmektedir.3 57. madde ise devletin, “şehirlerin özelliklerini
ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak
tedbirler” alacağına ve “toplu konut teşebbüsleri”ni destekleyeceğine işaret
etmektedir.4 Ancak, bu noktada devletin 65. maddede düzenlendiği şekli ile, “sosyal
ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına
uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde” yerine
getireceğini belirttiğini de göz ardı etmemek gerekmektedir.5
1 Council of Europe, “The European Declaration of Urban Rights”, Standing Conference of Local and
Regional Authorities of Europe (CLRAE), CoE, Strasbourg, 1992. Erişim adresi: https://rm.coe.int/
urban-charter-ii-manifesto-for-a-new-urbanity-publication-a5-58-pages-/168095e1d5.
2 Henri Lefebvre, Writings on Cities, (der. ve çev. Eleonore Kofman ve Elizabeth Lebas), Blackwell,
UK, 1996 [ 1968].
3 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2709 (RG. 20 Ekim 1982-17844). Erişim adresi: https://www.
resmigazete.gov.tr/arsiv/17844.pdf.
4 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2709 (RG. 20 Ekim 1982-17844).
5 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2709 (RG. 20 Ekim 1982-17844).

Kentli olarak kentsel hizmetlere erişim hakkı kapsamında mahallî müşterekler
olarak belediyelere verilen görev ve sorumluluklar 5393 sayılı belediye kanununun
14. maddesinde düzenlenmektedir:6
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafî ve kent bilgi
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park
ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta
ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu kanunun 75. maddesinin son fıkrası,
belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler
ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek
öğrenim öğrenci yurtları ile devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım,
bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh,
meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini
yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer
belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar
ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin
yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde,
sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü
amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün
başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve
antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Ulusal hukukta düzenlendiği şekli ile kent hakkının yalnızca barınmaya, çevresel
koşullara ve kamusal hizmetlere indirgendiği görülmektedir. Ancak, insan haklarının
bütüncüllüğü kapsamında kent hakkı diğer tüm insan hakları ile kesişimsel bir
nitelik taşımaktadır ve kent hakkından tam olarak ve eşit fırsatlarda faydalanmak
bütüncül bir yaklaşımla mümkündür.

6 Belediye Kanunu 5393 (RG. 13 Temmuz 2005-25874). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/
MevzuatMetin/1.5.5393.pdf.
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Uluslararası Hukukta Kent Hakkı
Kent hakkı, her bireyin kentte yaşama ve kente ulaşma hakkı bağlamında yaşama
hakkı başta olmak üzere barınma hakkı, seyahat hakkı, güvenlik hakkı, kamusal
hizmetlere erişim hakkı gibi insan haklarının kristalize olduğu bir uzantısı olarak
değerlendirilmelidir. Kent hakkı bağlamında düzenlenen uluslararası hukuk
belgeleri incelendiğinde ortak olarak sıralanan bazı haklar ön plana çıkmaktadır.
Kent ölçeğinde tanınması ve uygulamaya konulması talep edilen bu haklar Senem
Zeybekoğlu Sadri’nin de gruplandırdığı şekli ile aşağıdaki gibi bir araya getirilebilir:7

7 Senem Zeybekoğlu Sadri, “Kentsel Dönüşüm ve Kentte İnsan Hakları”, Kentsel Dönüşüm ve İnsan
Hakları, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005.
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Eşitlik ve Ayrımcılığa Uğramama Hakkı
Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma
Şartı’na göre kent, “içinde yaşayanların
tümüne ait kolektif bir mekân” olarak
tanımlanmaktadır ve kent hakları sadece ülke vatandaşlarına değil, tüm
kent sakinlerine tanınmış haklardır.8
Dünya Kent Hakkı Şartı da kent sakinlerini “kalıcı ya da geçici olarak kentte
ikamet eden tüm insanlar” olarak tanımlayarak, bu hakların kenti geçici olarak kullanan bireylere ya da gruplara da
tanınması gerektiğini belirtmektedir.9
Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma
Şartı,10 Avrupa Kent Hakları Deklarasyo-

8 UNESCO, UN-HABITAT, ISSC (a), “European
Charter for the Safeguarding Human Rights
in the City”, m. 1, para. 1, International Public
Debates Urban Policies and the Right to the
City, UNESCO, Paris, 2006; “European Charter
for the Safeguarding Human Rights in the
City”, m. 2, para. 1.
9 UNESCO, UN-HABITAT, ISSC., “World
Charter on the Right to the City”, m. 1, para. 5,
Discussion Paper Urban Policies and the Right
to the City Public Debate, UNESCO, Paris,
2005; m. 2, para. 3.
10 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 2, para. 2.

nu11 ve Dünya Kent Hakkı Şartı,12 kentte
yaşayan insanlar arasında eşitliğin sağlanması için kentte yaşayanların renk,
yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, dil, din, politik düşünce, etnik, ulusal ya da sosyal
köken ve gelir düzeyi farklılıkları nedeniyle ayrımcılığa uğramamaları gerektiğini savunmaktadır. Üstelik, adı geçen
şartlar, eşitliğin sağlanması için kentte
yaşayan ve “yoksul, sağlık ve çevresel
koşullar açısından risk altında bulunan,
şiddete maruz kalan, engelli, göçmen,
mülteci ya da kentte yaşayan diğer
gruplara göre dezavantajlı pozisyonda
bulunan birey ya da gruplar ve özellikle dikkate alınması gereken kadınlar,
çocuklar ve yaşlılar” olarak tanımlanan
kırılgan gruplara yönelik önlemlerin
alınmasını ve pozitif eylemlerin uygulanması gerektiğine değinmektedir.

11 Council of Europe, “The European Declaration of Urban Rights”, Standing Conference
of Local and Regional Authorities of Europe
(CLRAE), CoE, Strasbourg, 1992. Erişim adresi:
https://rm.coe.int/urban-charter-ii-manifesto-for-a-new-urbanity-publication-a5-58-pages-/168095e1d5.
12 “World Charter on the Right to the City”, m.
1, para. 2; m. 2, para. 3.
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Sağlık Hakkı
Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma
Şartı’na göre yerel yönetimler, kentte
yaşayan tüm bireylerin tıbbi ve koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını desteklemelidir.13 Avrupa Kent
Hakları Deklarasyonu’na göre kentte
fiziksel sağlık koşullarını olduğu kadar
psikolojik sağlığı da destekleyen bir
çevrenin ve imkân çeşitliliğinin bulunması gerektiğinden bahsetmektedir.14
Eğitim Hakkı
Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma
Şartı, bütün kent sakinlerinin eğitim
hakkı olduğuna ve yerel yönetimlerin
okul yaşındaki tüm çocuklar için temel
eğitim ve erişilebilir yetişkin eğitimi
sağlamakla sorumlu olduğuna dikkat
çekmektedir.15 Dünya Kent Hakkı Şartı ise kırılgan gruplar için olağanüstü
eğitim politikalarının belediyeler tarafından geliştirilmesi gerekliliğinden ve
kentlerin çok kültürlü ve sosyal uyum
içinde eğitim ve kültür mekânları ve
okullar sağlama sorumluluğundan söz
etmektedir.16

13 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 17, para. 1.
14 “The European Declaration of Urban
Rights”, s. 37.
15 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 13, para. 1.
16 “World Charter on the Right to the City”, m. 18.
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Çalışma Hakkı
Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma
Şartı’na göre, kent sakinlerini tatmin
edici bir yaşam kalitesini sağlayacak
nitelikte, yeterli kazanç sağlayan işlerde çalışma hakkına sahiptirler.17 Dünya
Kent Hakkı Şartı, kırılgan gruplar tarafından işyeri olarak kullanılan konutların iyileştirilmesi, az gelirliler ve işsizler
tarafından gerçekleştirilen enformel
ekonomik aktivitelerin kent ekonomisine entegrasyonunun sağlanması ve
bu süreç içinde bu alanda çalışanlar
için uygun çalışma alanları ve politikalar
geliştirilmesi ve çocuk işçiliğinin engellenmesi hususlarında belediyelerin de
sorumlu olduğunu vurgulamaktadır.18
Güvenlik Hakkı
Dünya Kent Hakkı Şartı’na göre kentlerde planlama, kent güvenliği göz önüne
alınarak yapılmalı; kent yönetimleri
kendilerini kamusal güvenlik, barış içinde var olma, kolektif gelişme ve dayanışmaya adamalıdırlar.19 Bu bağlamda,
kent içinde çeşitliliğe saygı duyulması
ve tüm kentlilerin kültürel kimliklerinin
korunması sağlanmalıdır. Aynı maddede, güvenlik güçlerinin en önemli görevlerinin kentlilerin haklarını korumak
ve bu haklara saygı duymak olduğu
belirtilmektedir. Kent yönetimlerinin,
emirleri altındaki güvenlik güçlerinin,
bu gücü yasal sınırlar ve demokratik
17 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 14, para. 1.
18 “World Charter on the Right to the City”, m. 15.
19 “World Charter on the Right to the City”, m. 11.

kontrol çerçevesinde kullanmalarını,
bununla birlikte kentlilerin de güvenlik
güçlerini denetleme ve değerlendirme
olanağına sahip olmalarını garantilemek zorunda olduğuna işaret edilmektedir.

Katılım ve Demokratik Temsil Hakkı
Dünya Kent Hakkı Şartı’na göre, tüm
kentlilerin yerel kamu ve halk idarelerinin şeffaflık, etkinlik ve özerkliklerinin
artırılması için kentlerin kontrol, planlama ve yönetişimine doğrudan ya da
temsil aracılığıyla katılım hakları vardır.20
Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma
Şartı’na göre, bütün kentliler özgür ve
demokratik seçimlerle temsilcilerini
seçerek yerel politik hayata katılma
hakkına sahiptirler.21 Ayrıca, kentler açık
oturumlar ve enformel toplanmalar
için kamusal alanlar sunmalıdırlar ve
herkesin bu alanlara erişimi sağlanmalıdır.22 Üstelik, yine aynı şarta göre,
bütçe tasarımında kentlilerin katılımına
yönelik bir sistemin geliştirilmesi yerel
yönetimlerin sorumluluğundadır.23 Bu
doğrultuda, yerel yönetimleri kırılgan
grupların kent hayatına katılımını sağlamaya yönelik aktif politikalar geliştirmekten sorumlu tutmaktadır. Dünya Kent Hakkı Şartı’na göre ise, kente
20 “World Charter on the Right to the City”, m. 3.
21 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 8, para. 1.
22 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 9, para. 3.
23 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 28, para. 1.

ve kentlilere ait olan bütün kamusal
ve özel alanlar öncelikli olarak sosyal,
kültürel ve çevresel çıkarlar için kullanılmalıdırlar ve bütün kentlilerin demokratik parametreler, sosyal adalet,
sürdürülebilir çevre koşulları temelinde
kent alanı kullanımında katılım hakları
vardır.24 Buna ek olarak, aynı Şart’a göre,
azınlıkların yerel seçim süreçlerine dahil edilmeleri, kendileri ile ilgili politik
katılımlarının sağlanması için kotalar
konulmalıdır.25

Uyumlu Kent Geliştirme Hakkı
Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma
Şartı’na göre, kentlilerin politik, sosyal
ve ekolojik gelişimlerine olanak tanıyan
koşullara; konut alanları, kamu hizmetleri ve yeşil alanlar arasında uyumlu
bir ilişki gerçekleştiren düzenli bir kent
planlamasına sahip olma hakları vardır.26
Çevre Hakkı
Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma Şartı, kentlilerin sağlıklı bir çevreye
sahip olma hakkından bahsederek bu
amaçla yerel yönetimleri kirliliği engelleyici önlemler geliştirmekten sorumlu

24 “World Charter on the Right to the City”,
m. 2, para. 2.
25 “World Charter on the Right to the City”,
m. 8, para. 3.
26 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 19.
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tutar.27 Bu doğrultuda, Avrupa Kent
Hakları Deklarasyonu’na göre, yerel
yönetimler yerel kaynakları, rasyonel,
dikkatli, etkili, eşit ve tüm kentlilerin
faydalanacağı şekilde yönetmek ve
idare etmekten sorumludurlar.28

bunların yönetimi ve kontrolü üzerinde katılımları olması gerektiğinden de
bahsetmektedir.

Altyapı ve Kamusal Hizmetler Hakkı

Dünya Kent Hakkı Şartı’na göre, kentler
kentliler için uygun ve ödenebilir toplu
taşıma sistemleriyle kent içi hareket
haklarını sağlamalıdırlar.32 Kentler, uygun bir kent içi ve kentler arası trafik
planı ve çeşitli çevresel ve sosyal ihtiyaçları (cinsiyet, yaş ve engellilik gibi)
göz önünde bulunduran ve herkes için
erişilebilir toplu taşıma sistemleri oluşturmalıdırlar.33

Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma
Şartı’na göre, yerel yönetimler kamusal
hizmetlerin niteliğinden ve geliştirilmesinden sorumludurlar.29 Anılan şartın
aynı maddesinde, kentlilerin ücretsiz ve
kolay erişilebilir genel kamusal servislerden faydalanma hakkı olduğundan
da bahsedilmektedir. Aynı şartın bir
diğer maddesinde, yerel yönetimlerin
kamu hizmetlerinin etkili olması ve
kullanıcı ihtiyaçlarına uygunluğunu garanti altına almaları gerektiğine de yer
vermektedir.30 Üstelik, bu hususlarda
ayrımcılık yapılmaması hedefi ile de her
türlü önlemi almalıdırlar. Dünya Kent
Hakkı Şartı’nda ise, kentlerin düşük
gelirli bireylerin ve işsizlerin kamusal
hizmetlere erişimini sağlayacak fiyatların sunulması gerektiğine yer vermektedir.31 Anılan şartın aynı maddesinde,
kamu hizmetlerinin halka en yakın
idari düzeyde temin edilmesi ve uygulanması gerekliliğinden ve kentlilerin
27 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 18, para. 1-2.
28 “The European Declaration of Urban
Rights”, s. 38.
29 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 12.
30 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 23, para. 1.
31 “World Charter on the Right to the City”, m. 7.
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Ulaşım Hakkı

Kültür Hakkı
Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma
Şartı’na göre, tüm kentlilerin bütün
ifade biçimleri, formları ve tezahürleri
ile kültür hakları vardır.34 Yerel yönetimler, kültür dernekleri ve özel sektör
iş birliği ile kent içinde çeşitliliğe saygı
duyarak kentsel kültürel hayatın gelişmesine katkıda bulunmalıdırlar.35
Kültürel ve sosyal aktiviteler için çeşitli
kamusal alanlar kentlilerin kullanımına sunulmalıdır.36 Ayrıca, aynı şartta
32 “World Charter on the Right to the City”,
m. 13, para. 1.
33 “World Charter on the Right to the City”,
m. 13, para. 1.
34 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 15, para. 1.
35 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 15, para. 2.
36 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 15, para. 2.

kentler, insanlar ve kültürler arasında
karşılıklı farkındalık oluşturmak, çeşitli
inanç grupları arasında karşılıklı toleransı desteklemek, kentlilerin düşünce özgürlüğünü ve bireysel ve kolektif
din özgürlüğünü garanti altına almak
gerekliliğine işaret edilmektedir.37 Üstelik, kentler ayrım yapmadan tüm
kentlilerin kamusal alanlarına, eğitim
kurumlarına, okullara ve kültür merkezlerine erişimlerini sağlayarak sosyal
bütünleşme ve çok kültürlülüğe destek
olmalıdırlar.38
Dinlence ve Spor Hakkı
Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma
Şartı, çocukların çocukluk dönemlerinden keyif alabilmeleri için nitelikli
serbest zaman alanlarının yapılmasını
yerel yönetimlerin sorumluluğu olarak
görmektedir.39 Bu doğrultuda, kişisel
gelişmeye, sosyal ve kültürel bütünleşmeye katkı sağlayan fiziksel aktivite ve
spor hakkını kent sakinlerine sağlamak
üzere bu ihtiyaçlara uygun servisler
sağlanmalı, yüksek kaliteli park alanları
yapılmalı ve her kentlinin bu olanaklara
erişimi sağlanmalıdır.

yalnızca bireyin özel hayatı veya çocuk
ve gençlerin korunması durumlarında
sınırlanabileceğine işaret etmektedir.40
Dünya Kent Hakkı Şartı ise, yönetimde
şeffaflığın sağlanması için kamu görevlilerinin sorumluluklarının kentlilerin denetimine açık olacak bir şekilde
organize edilmesi gerektiğine yer vermektedir.41
Barınma Hakkı
Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma
Şartı,42 Avrupa Kent Hakları Deklarasyonu43 ve Dünya Kent Hakkı Şartı,44 bütün bireylerin mahremiyetin ve asayişin
sağlandığı, ulaşılabilir ve uygun noktalarda yer alan, güvenli ve sağlıklı bir
konuta sahip olma hakkı olduğuna ve
bu konutların, içinde yaşayanların kültürel karakteristiklerine uyarlanabilir
olması gerektiğine vurgu yapmaktadır.
Üstelik, Dünya Kent Hakkı Şartı, barınma hakkının evsizler ile göçebeler, yolcular ve Romanlar gibi yaşama koşulları
farklı olan gruplar da dahil olmak üzere
kentte yaşayan tüm bireyleri ve grupları
kapsadığını ifade etmektedir.45

Bilgi Edinme Hakkı
Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma
Şartı, tüm kentlilerin ekonomik, sosyal,
kültürel ve yerel idare alanlarında bilgi
edinme hakları olduğuna ve bu hakkın
37 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 3.
38 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 6.
39 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 21.

40 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 11, para. 1.
41“World Charter on the Right to the City”,
m. 3, para. 3.
42 “European Charter for the Safeguarding
Human Rights in the City”, m. 16.
43 “The European Declaration of Urban
Rights”, s. 52-53.
44 “World Charter on the Right to the City”, m. 14.
45 “World Charter on the Right to the City”,
m. 14, para. 9.
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Yerel Yönetimlerin Romanların Kentsel Hizmetlere Erişimini
Arttırmaya Yönelik Yürütebileceği Çalışmalar
Ulusal ve uluslararası hukukta düzenlendiği şekli ile kent hakkı göz önünde
bulundurulduğunda, kentli hakları olarak Romanların kentsel hizmetlere erişim
hakkından faydalanma durumları incelenirken karşılaştıkları sorunlar birbiri ile
ilişkili temelde 5 tema altında ön plana çıkmaktadır: Barınma Hakkı, Eğitim Hakkı,
Çalışma Hakkı, Sağlık Hakkı ve Katılım Hakkı. Aşağıda bu alanlarda yaşanılan
sorunlar ve yerel yönetimlerin bu sorunların çözümüne yönelik yürütebileceği
çalışmalara yer verilmiştir.

Barınma Hakkı
Barınma Hakkına Erişim
Birçok araştırma Romanların genellikle yaşadıkları yerleşim yerlerinde çoğunluğu
kendilerinin oluşturduğu ayrışmış, kalabalık ve kapalı mahallelerde, asgari
standartların altında olan barınma şartlarına sahip konutlarda yaşamakta
olduklarını göstermektedir.46 Çoğunluğu tapusu olmayan gecekondularda yaşayan
Romanların bir kısmı ise barınaklarda ve çadırlarda yaşamlarını sürdürmektedir.47
Romanların mekânsal olarak ayrışmış, kalabalık ve kapalı mahallelerde gecekondu
tipi konutlarda yaşamlarını sürdürmeleri sistematik bir devlet politikasının sonucu
değil, Romanların geçim stratejileri ile ilişkilidir. Keza, gecekonduların pek çok
Romanın yaşamında hem barınma ihtiyacının hem de çalışma hayatının çeşitli
gereksinimlerinin karşılandığı bir mekân olduğu görülmektedir. Düzenli geliri
olmayan ya da düşük gelirli işlerde çalışan pek çok Roman için gecekonduda yaşamak
ev kirasının aile bütçesine getireceği yükten kurtulmak anlamına gelmektedir.
Üstelik, katı atık toplayıcılığı ve at arabacılığı gibi işlerde çalışan Romanların
çalışma hayatında gecekondular önemli işlevleri de yerine getirmektedir.
Gecekondular, katı atık toplayıcısı Romanlar için malzemelerini ayrıştırdıkları ve
geri dönüşüm fabrikalarına göndermeden önce beklettikleri bir depo görevini
görmektedir. At arabacılığı yapanlar için ise gecekonduların yanına yapılan ek
yapılar hayvanların tutulduğu ve bakımlarının yapıldığı ahırlar olarak faaliyet
göstermektedir. Dolayısıyla, yoksulluk ve dışlanma şartları altında kendi ayrışmış
mahallelerinde yaşamak Romanlar için şartların gerektirdiği bir zorunluluk ya da
başka bir ifadeyle bir geçim stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, Romanlar
yaşamlarını sürdürdükleri bu mahallelerin ve mahallelerde bulunan konutların
46 Adrian Marsch ve Anita Danka, “Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak
İhlalleri”, Biz Buradayız, haz. Ebru Uzpeder, Savelina Danova/Roussinova, Sevgi Özçelik, Sinan
Gökçen, İstanbul: EDROM, ERRC, hYd, 2008, s. 54.
47 Başak Ekim Akkan, Mehmet Baki Deniz ve Mehmet Ertan, “Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri”,
İstanbul: Sosyal Politika Forumu, 2011, s. 36.

yaşamaya elverişliliği ve yeterli bir yaşam düzeyi sağlaması hususlarında devletin
üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği söylenebilir. Zira, mahallelerin
tam bir güvence ortamı olmaktan uzak olduğu ortadadır. Üstelik, toplum içinde
suç ile özdeşleştirilen Roman mahallelerinin şehrin güvenliğine tehdit oluşturan
mekânlar olarak görülmesi oldukça sık karşılaşılan bir durumdur.48
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 11. maddesinin 1. paragrafında,
taraf devletlerin herkese yeterli beslenmeyi, giyinmeyi, konut hakkını ve
sürekli gelişen yaşam koşullarını kapsayan bir yeterli bir yaşam düzeyine sahip
olma hakkının sağlanması yükümlülüğü belirtilmektedir.49 Yeterli bir yaşam
standardının bir unsuru olarak konut hakkı, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi tarafından 4 numaralı yorumda “yaşamaya elverişli konut hakkı”
olarak tanımlanmakta; ekonomik, sosyal ve kültürel hakların pratik edilebilmesi
bakımından büyük öneme sahip olduğu ifade edilmektedir.50 Bahsedilen yorumda
geçen “yaşamaya elverişli konut hakkı”, bireylerin kafalarını sokabilecekleri bir
yapı ya da etrafı kapalı bir alandan fazlasını ifade etmektedir. Komite tarafından
barınma hakkı kapsamında tanımlanan yaşamaya elverişli bir konut için gerekli
unsurlar ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir. Bu doğrultuda bir kent hakkı olarak
Roman toplumunun sahip olduğu ancak somut yapabilirliklere dönüşmeyen
barınma hakkı incelenirken, komite tarafından belirtilen unsurlar gözetilecektir.

48 Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri, s. 34-49.
49 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (article 11/1) (1966) (Adopted and
opened for signature, ratification and accession by the General Assembly, resolution 2200 A (XXI),
A/RES/21/2200, 16 December 1966).
50 Lema Uyar, der., Birleşmiş Milletler’de İnsan Hakları Yorumları İnsan Hakları Komitesi ve Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, 1981-2006, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006,
para. 1, s. 142.
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ESKHK, yaşamaya elverişli bir konut için sağlanması gereken imkân, hizmet,
malzeme ve altyapılar hususunda, “(...) Yaşamaya elverişli konut hakkı sahipleri,
doğal ve ortak kaynaklara, temiz içme suyuna, yemek pişirmek, ısınmak,
aydınlanmak için gerekli elektrik enerjisine, sağlık ve temizlik hizmetlerine,
yiyecek saklama araçlarına, çöp atma tesisatına, dreneja ve acil durumlarda
gerekli hizmetlere erişebilme imkanına sahip olabilmelidir” ifadelerine yer
vermektedir.51 Bu doğrultuda bakıldığında, kentlerin “Roman Mahallesi” olarak
anılan mahallelerinde yaşayan Romanların fiziksel olarak belirtilen tüm imkânlara
ve hizmetlere erişimi mevcuttur. Mahallelerde doğalgaz, elektrik ve su altyapısı
ile sağlık, ulaşım, temizlik gibi hizmetlere erişim imkânı bulunmaktadır. Ancak,
bahsedilen yorumun bir başka bendinde, “Konuta ilişkin kişisel masraflar
veya aile masraflarının tutarı, diğer temel gereksinimlerinin karşılanmasını
tehlikeye düşürecek düzeyde olmamalıdır” şeklinde ifade edilen bedelin
ödenebilirliği meselesinin tüm bu imkân ve hizmetlerden yararlanmayı olumsuz
yönde etkilediği görülmektedir.52 Bir diğer deyişle, “Roman mahallelerinde yaşayan
Romanların, elektrik ve su faturalarını ödeyemediği için yemek pişirmek, ısınmak,
aydınlanmak için gerekli enerjiden ve hijyen için gerekli sudan yoksun kalırken
sağlık ve ulaşım hizmetlerini karşılayacak, bedel ödeyecek pozisyonda olmadıkları
anlaşılmaktadır. Bu mahallelerde bulunan hanelerin büyük bir kısmının elektrik ve
su faturalarının ödenemediği için kesildiği; ödenen hanelerde ise bu masrafların
alınan sosyal yardımlar ile karşılandığı ortaya çıkmaktadır.
Bahsedilen yorumda erişilebilirlik unsuru kapsamında, “Yaşamaya elverişli
konut hakkından, elverişli konut hakkı sahibi olan herkes yararlanmalıdır.
Toplum içinde, risk altında olan gruplar da bu haktan tam anlamıyla, sürekli
şekilde yararlanabilmelidir” denilmiş olsa da oturmaya elverişlilik kapsamında
tanımlanan, “İçinde yaşayanların yeterli alana sahip olduğu, yaşayanların
soğuktan, rutubetten, ısıdan, yağmurdan, rüzgardan ve sağlığa yönelik diğer
tehditlerden, yapısal tehlikelerden, salgın hastalıklardan korumaya elverişli”
konutlardan, mahallelerde yaşayan Romanların çok büyük bir kısmının yoksun
olduğu görülmektedir.53 “Roman mahallelerinde, konutların tamamına yakını tek
ya da iki odalı gecekondular şeklindedir. Kimi mahallelerde konutların zeminlerinin
toprak olduğu; kapı, pencere, çatı gibi kısımların olmadığı dikkat çekmektedir.
Konutların içinde yaşayanlar genellikle soba ile ısınmakta; sıcak suya erişim yine
soba aracılığı ile sağlanmaktadır. Yağmur yağdığında, özellikle toprak zeminli
konutların zor şartlar altında kaldığı ortaya çıkmaktadır.
51 Uyar, Birleşmiş Milletler’de İnsan Hakları Yorumları İnsan Hakları Komitesi ve Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Komitesi, 1981-2006, para. 8/b, s. 146.
52 Uyar, Birleşmiş Milletler’de İnsan Hakları Yorumları İnsan Hakları Komitesi ve Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Komitesi, 1981-2006, para. 8/c, s. 146.
53 Uyar, Birleşmiş Milletler’de İnsan Hakları Yorumları İnsan Hakları Komitesi ve Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Komitesi, 1981-2006, para. 8/d, s. 146.
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“Elimizde leğenlerle sabaha kadar yağan yağmurun peşinde olurduk evin içinde.
Bir o köşede bir bu köşede saklanıyorduk. Sonra kalk okula git. Gitsem ne olacak
o halde.”54
Komite, yaşamaya elverişli bir konutun mevki bakımından da önem taşıdığını
ve konutun “iş imkânlarına, sağlık hizmetlerine, okullara, çocuk bakımı
merkezlerine ve diğer sosyal hizmetlere yakın bir mevkide” olması gerektiğini
ifade etmektedir. Ancak, Roman mahallelerinde, bu mahallelerde yaşayan
Romanların fiziksel ve ekonomik olarak erişebileceği kamusal alanlara rastlamak
pek mümkün değildir. Roman mahallelerinde yaşayan kadınların büyük çoğunluğu
mahallelerde kreş ya da çocuk merkezi, mahalle merkezi gibi mekânların
yokluğunu dile getirirken çocuklar ve gençler oyun alanları, parklar, halı saha gibi
mekânların yokluğunu dile getirmektedir. Mahallelerde, bireylerin oturabileceği bir
bankın bile olmadığı dikkat çekmektedir. Çocukların oyun oynadığı özellikle spor
faaliyetleri için bir araya geldikleri alanların çöp, inşaat atıkları gibi materyaller ile
dolu olduğu görülmektedir.
“Güneşten kaçacak bir ağaç gölgesi bile yok!”55

54 Genç bir Roman kadının Roman çocukların eğitime erişimleri ile ilgili anlatılarına yaşadıkları
konutlara yönelik sorunlar yansımaktadır. Ekin Çuhadar, “Türkiye’de Eğitim Hakkının Pratik
Edilişinin Roman Çocukların Deneyimleri ile Değerlendirilmesi: Edirne Örneği”, İstanbul Bilgi
Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı, ayımlanmamış üksek lisans tezi, saha
araştırması esnasında gerçekleştirilen görüşmelerden alıntılanmıştır.
55 Roman mahallelerinde kamusal alanların mevcudiyeti ile ilgili sorulara verilen yanıt, Romanların kent yaşamına dair örnek teşkil etmektedir. Ekin Çuhadar, “Türkiye’de Eğitim Hakkının Pratik
Edilişinin Roman Çocukların Deneyimleri ile Değerlendirilmesi: Edirne Örneği”, İstanbul Bilgi
Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı, yayımlanmamış yüksek lisans tezi,
saha araştırması esnasında gerçekleştirilen görüşmelerden alıntılanmıştır.
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Roman mahallelerinde market, postane, kargo, banka ATM’leri gibi hizmet
sağlayıcıların bulunmaması oldukça sık rastlanan bir durumdur. Her mahallenin
genellikle yalnızca yine Romanlar tarafından işletilen bakkalları bulunmaktadır.
Mahallelerde, bu mahallelerde yaşayan Romanların erişebileceği sağlık ocağı,
tıp merkezi, hastane gibi sağlık kurumları bulunmamaktadır. Var olan sağlık
kurumlarına erişmek üzere toplu taşıma kullanmak gerekmekte, ancak, ekonomik
olarak toplu taşıma araçlarına erişimin mümkün olmadığı durumlar ortaya
çıkmaktadır. Mahallelerde yaşayan çocuklar, okula yürüyerek gidip gelmektedir. Bu
bağlamda, tüm kademelerde okulların yürüyerek erişilebilir olması oldukça önem
taşımaktadır.

Komite, yaşamaya elverişli bir konutun, “kültürel kimliklerin ve konut
farklılıklarının” ortaya konularak kültürel yeterliliğin de sağlanması; “konut
çevresini geliştirme ve modernize etme” faaliyetlerinin sahip olunan hakkın
kültürel yönlerini gözetmesi gerektiğini de ifade etmektedir. Kültürel kimliklerin
gözetildiği bir hak olan konut hakkına, “Kiralama şekline bakılmaksızın, herkes
zorla tahliye, taciz veya diğer tehditlere karşı hukuki korumaya sahip
olmalıdır” ifadesi ile birlikte bakıldığında, mahallelerde yaşanan tapusuzluk
ve imar sorunları doğrultusunda kentsel dönüşüme girecek konutlar ve bu
konutlarda yaşayan Romanların günlük pratiklerine hiç de uygun olmayan
konutlara yerleşmelerinin beklenmesi toplumun yaşamının her alanını etkileyen
oldukça büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
Kentsel dönüşüm projeleri, çoğunlukla kırılgan grupların yaşamlarını sürdürdükleri,
ulaşım, sağlıklı ve güvenli bir çevre, altyapı ve kamusal hizmetler, kamusal alanlar
ve yaşamaya elverişli konutlar bakımından yoksun durumda olan bölgelerde
uygulanmaktadır.56 Deprem riski altındaki bölgelerde bozulan ve çöküntüye
56 Senem Zeybekoğlu Sadri, “Kentsel Dönüşüm ve Kentte İnsan Hakları”, Kentsel Dönüşüm ve
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uğrayan alanları iyileştirerek yeni ve sağlam yapılar inşa etmek hedefi ile meşru
hale getirilen kentsel dönüşüm projeleri, gerçekleştirildikleri bölgelerde yaşayan
kent sakinlerinin katılımından uzak, ihtiyaçlarını görmezden gelen, rantı önceleyen,
kamulaştırma ile mülksüzleştirerek zorla evden çıkarmalara neden olan ve
son kertede, kent mekânının bir metaya dönüşmesi haline gelen bir biçimde
uygulanmaktadır.57 Tüm bunlar, barınma hakkı öncelikli olmak üzere, bilgiye
erişim, katılım ve demokratik temsil, sağlık, eğitim, çalışma ve güvenlik haklarının
ihlal edilmesine neden olmaktadır. Kentsel dönüşüm, tüm mahallelerde yaşandığı
hissedilen bir korku unsuruyken tapu sahibi olmak yine tüm mahallelerde hayati
bir önem taşıyan unsurdur. Romanların kalabalık yaşamalarının, kapı önünde,
sokakta, mahallede hep bir arada yaşama pratiklerinin yanı sıra özellikle kâğıt
toplayıcılığı ya da hurdacılık gibi mesleklerle uğraşan gruplar için bu farklılıkların
gözetilmediği ve ihtiyaçların karşılanmadığı konutlarda yaşamak zorunda bırakılan
Romanların, yalnızca sosyal ve kültürel alanlardan değil ama eğitim ve istihdam
alanlarından da uzaklaştıkları görülmektedir.
Barınma Hakkına Erişimde Yaşanılan Bu Sıkıntılara Yönelik Yerel Yönetimlerin
Sunabileceği Hizmetler
- Romanların ve Roman mahallelerinin şehrin güvenliğine tehdit oluşturan yerler
olarak görülmesinin önüne geçmek için farkındalık çalışmaları yürütebilir.
- Kanalizasyon, elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerini götürebilir, bu
alanlara öncelik verilmesi, su baskınları vb. yaşanan bölgelerde altyapı sorunlarını
giderebilir.
- Altyapı sorunlarının çözülemediği yerlerde tankerle su taşıma, tüp desteği gibi
yardımlarda bulunabilir. Su, doğalgaz gibi faturalara bölgesel indirimler tanıyarak
Roman mahallelerinin bu hizmetlerden daha makul fiyata yararlanabilmesini
saplayabilir. Faturalarını ödeyecek durumu olmayan hanelerin sosyal incelemesini
yaparak fatura borçlarının ödenmesine yönelik sosyal yardımlarda bulunabilir.
Askıda Fatura benzeri uygulamalar geliştirerek dayanışma kültürünü canlandırabilir.
- Binaların bakım ve onarımını yapabilir.
- Kentsel dönüşüm projelerinde mahalli katılımı sağlayarak mahalle halkını süreç
konusunda bilgilendirebilir süreci yerinde dönüşüm kapsamında mağduriyetleri
en aza indirebilmek adına kolaylaştırıcılık yapabilir.
- Sosyal Konut üretebilir ve Romanlara ev sahibi olma veya erişilebilir fiyata
kiralama yapma imkânı sağlayabilir.
- Gıda Bankası, Toplum Merkezi, Giysi Bankası, Çocuk Merkezi, Kreş vb. hizmet
binalarını bu mahallelerde açarak mahallenin ihtiyaçlarına yerinde çözümler
üretebilir.
İnsan Hakları, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 13.
57 Zeybekoğlu Sadri, Kentsel Dönüşüm ve Kentte İnsan Hakları, s. 13; “Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye
Çingenelerinin Karşılaştığı Hak İhlalleri”, s. 54.
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Eğitim Hakkı
Eğitim Hakkına Erişim
Romanlar için eğitim hakkına erişimin önündeki en büyük engeller yoksulluk ve
ayrımcılık ile birlikte Romanların eğitime erişimini olumsuz etkileyen diğer alanlarda
karşılaşılan sorunlardır. Pek çok Romanın doğum belgelerine, nüfus cüzdanlarına
ve ikametgâh belgelerine sahip olmadığı ve erişemediği görülmektedir. Türkiye’de
adrese dayalı nüfus kayıt sistemi her türlü kamusal hizmete erişim konusunda daimî
bir ikametgâh adresini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, anılan belgelerin yokluğu
diğer vatandaşlık haklarının yanı sıra eğitim hakkına erişimi de engellemektedir.
Özellikle son yıllarda kentsel dönüşüm projeleri sonucunda pek çok Romanın
evlerinin yıkıldığı ve yerlerinden edildiği bilinmektedir. Bu durum, yerlerinden edilen
ve sabit bir adresi bulunmayan Romanların eğitim kurumlarına kaydolurken sorun
yaşamasına neden olmaktadır.
Barınma hakkına erişimde yaşanan sorunların Roman çocukların eğitim
performansını olumsuz etkilediği görülmektedir. Evde ders çalışmak için fiziksel
ortamlarının ve materyallerinin olmayışının, çoğunlukla kalabalık, tek veya iki
odalı konutlarda yaşayışın, kendilerine ait bir oda ve hatta yatak bulunmayışın
Roman çocukların eğitime devamlılığını sağlayacak performanslarını düşürdüğü
ortaya çıkmaktadır. Romanların yaşadıkları yerleşim yerlerinde etkin güvenlik
hizmetlerinden (yasadışı faaliyetlerin önlenmesi) ve altyapı hizmetlerinden (yol,
temiz su, alt ve üst geçitler vb.) yararlanamıyor oluşu da Roman çocukların okula
devam etmesini zorlaştırmaktadır.
“Bu mahallede hiç kimsenin kendine özel odası yok!”58
Roman mahallelerinde yaşanan sosyal çöküntü ve içe kapanık cemaatçi yaşam tarzı
toplumun diğer kesimleriyle uyum konusunda sıkıntı yaratmaktadır.59 Bu durum,
çocukların okul ortamında Roman olmayan çocuklarla ilişkilerini olumsuz yönde
etkilemektedir.
Eğitim sisteminin yapısından kaynaklanan sorunlar ve eğitim hizmetlerinin
uygulanmasında ortaya çıkan eksiklikler Roman çocukların kaliteli eğitime ulaşımını
da olumsuz yönde etkilemekte ve çocukların eğitim sisteminden uzaklaşmalarına
neden olmaktadır.
58 Beşinci sınıfa giden Roman kız çocuğu mahallesindeki konutların durumuna dair verili alıntıyı
dile getirmiştir. Ekin Çuhadar, “Türkiye’de Eğitim Hakkının Pratik Edilişinin Roman Çocukların
Deneyimleri ile Değerlendirilmesi: Edirne Örneği”, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları
Hukuku Yüksek Lisans Programı, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, saha araştırması esnasında
gerçekleştirilen görüşmelerden alıntılanmıştır.
59 Risk Altındaki Çocukların Kaliteli Eğitime Erişimleri, Roman Çocuklar ve Eğitim Çalıştayı, s. 56.
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Romanların yaşadığı bölgelerdeki okullarda yeterli sayıda ve nitelikte personelin
istihdam edilmediği bildirilmektedir. Kadrolu öğretmenlerin azlığı, ücretli
öğretmenlerin çok olması ve öğretmen tayinlerinin sıklıkla gerçekleşmesinin
öğrencilerde güven sorunu doğurduğu ve eğitimde verimliliği düşürdüğü
belirtilmektedir. Roman öğrencilerle birlikte çalışan eğitim personelinin Roman
toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarının ve içinde bulundukları
dezavantajlı konumun farkında olmadığı dile getirilmektedir. Bunun sonucunda,
Roman çocukların özgül koşullarının farkında olmayan öğretmenler; çocukların,
toplumla sağlıklı bir şekilde bütünleşmesinde etkin rol oynayamamaktadır.60
Araştırmalara göre, Roman mahallelerinde bulunan okulların elverişsiz fiziksel
koşullarının eğitimin kalitesini düşürmekte olduğu gözlenmiştir. Okulların fiziki
yapısının ve donanımının ihtiyaca cevap vermediği dile getirilmektedir. Badana,
ısınma, temizlik gibi temel ihtiyaçların yanı sıra okulların akademik, sosyal, sanatsal
ve sportif hizmetlerinin öğrenci, öğretmen ve velilerin ihtiyaçlarını karşılamada
yetersiz kaldığı ifade edilmektedir. Ayrıca gerek okulöncesi eğitimde gerek
ilköğretimde öğrenci kapasitesinin okulun bulunduğu çevre nüfusun ihtiyacını
karşılar nitelikte olmadığı ve bunun sonucunda kalabalık sınıflar sorununun
ortaya çıktığı belirtilmektedir. Mevcut sorunlar dikkate alındığında, okulların eğitim
giderlerini karşılamak için kullanabilecekleri bağımsız bir finansal kapasitelerinin
60 Risk Altındaki Çocukların Kaliteli Eğitime Erişimleri, Roman Çocuklar ve Eğitim Çalıştayı, s. 40-48.
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olmaması ise çok ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Okullarda sunulan
hizmetlerin devlet tarafından finanse edilmediği, bu konunun okul-aile birliklerinin
inisiyatifine bırakıldığını dile getirilmektedir. Okul-aile birlikleri, öğrenci velilerinden
toplanan bağışlarla okul ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan finansal kaynağı
yaratmaktadır. Yapılan araştırmalar, bu durumun var olan toplumsal eşitsizlikleri
daha da derinleştirdiğine dikkat çekilmektedir.61

Eğitim Hakkına Erişimde Yaşanılan Bu Sıkıntılara Yönelik Yerel Yönetimlerin
Sunabileceği Hizmetler
- Doğum belgesi, nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi çıkarılmasına ve okula kayıt
süreçlerinde sıkıntı yaşayan Romanlara yönelik destek personeli görevlendirebilir,
bu süreçlerin tüm aşamalarında kişilere destek olabilir.
- Etüt Merkezi, Kütüphane, Mahalle Evi vb. alanlar açarak evde çalışma ortamı
olmayan öğrencilerin ders çalışabileceği alanlar yaratabilir.
- Kırtasiye, üniforma, ders kitabı vb. öğrencilerin okul döneminde ihtiyaç duyacağı
malzemeleri temin edebilir.
- Okula devamı arttırmak amacı ile Roman çocukların eğitim aldığı okullara ücretsiz
kahvaltı ve öğle yemeği desteği sunabilir.
61 Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri, s. 72-73.
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- Roman çocukların kabadayılığa maruz kalmaması ve sınıf içerisinde
ötekileştirilmemesi için okullarda öğretmenlere ve rehber hocalara yönelik kapasite
güçlendirme eğitimleri düzenleyebilir.
- Mahallelere kreş ve oyun grupları açarak çocukların erken çocukluk dönemi
gelişimlerini destekleyebilir.

Çalışma Hakkı
Çalışma Hakkına Erişim
Romanlar arasında eğitim seviyesinin düşüklüğü ve piyasada ihtiyaç duyulan
becerilerin olmayışı düzenli bir işe erişimlerinin önünde önemli bir engel olarak
durmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ve sanayileşme sonucunda Romanların
geleneksel zanaatlerine olan talep azalmış ve geleneksel meslekleri büyük oranda
bir geçim kaynağı olmaktan çıkmıştır. Bununla birlikte, Romanlar yetişkinler için
beceri kazandırmaya yönelik mesleki eğitim programlarının zorunlu kıldığı gerekli
nitelikli karşılayamadıkları için bu programlardan da faydalanamamaktadır. Bu
nedenle Romanlar, 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. İş kazalarının yaygın olduğu ve ağır iş koşullarının
kronik meslek hastalıklarına yol açtığı rapor edilmektedir.62 Diğer taraftan,
önyargılar, ayrımcılık ve mekânsal damgalama Romanların düzenli istihdama
erişiminin önündeki engellerin başında gelmektedir.63 Pek çok Romanın, iş
ortamında ayrımcı tavırların hedefi olmamak ve işlerini kaybetmemek için etnik
kimliklerini saklamak durumunda kaldığı ortaya çıkmaktadır. İş başvurularında
Roman mahallelerinin adres olarak gösterilmesinin ise başvuruların olumsuz
sonuçlanmasına neden olduğuna ise sıklıkla rastlanmaktadır.64
Çalışma Hakkına Erişimde Yaşanılan Bu Sıkıntılara Yönelik Yerel Yönetimlerin
Sunabileceği Hizmetler
- Güvencesiz çalışan Romanların iş yerinde yaşadıkları ihlallerin önüne geçebilmek
adına hukuki danışmanlık sunabilir.
- Güvenli ve kayıtlı işlere yönlendirmek adına istihdam ofislerine veya İŞKUR’a
yönlendirmelerini yapabilir.
62 Türkiye’de Romanların Durumu, Türkiye’de Çalışma ve İnsana Yakışır İş Koşulları, s. 16-18; Biz
Buradayız, Türkiye’de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi, s. 57, Sosyal Dışlanmanın
Roman Halleri, s. 57-60; Developing Romani Social Inclusion in Turkey, A Feasibility Study, s. 54.
63 Türkiye’de Romanların Durumu, Türkiye’de Çalışma ve İnsana Yakışır İş Koşulları, s. 16-18; Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri, s. 57-60; s. 52-57.
64 Türkiye’de Romanların Durumu, Türkiye’de Çalışma ve İnsana Yakışır İş Koşulları, s. 16-18; Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri, s. 57-60; s. 52-57.
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- Farkındalık kampanyaları düzenleyerek işverenlerin Romanlara yönelik
önyargılarını kırmaya yönelik çalışmalar yapabilir.
- Mesleki eğitim programları düzenleyebilir. Program süresince ulaşım ve gıda
kartları desteğinde bulunarak kişilerin günlük hayatını sürdürebilmek adına
programı bırakmasının önüne geçebilirler.
- Çiçekçilik, müzisyenlik gibi Romanların yoğun olarak faaliyet gösterdiği meslek
alanlarında kendi bölgelerinde düzenlemeler (çiçek satış alanlarının yazın
aşırı sıcaklar, kışın aşırı soğuklara, yağmura, kara vb. dayanıklı hale getirilmesi,
müzisyenlere belediye etkinliklerinde iş verilmesi, kent içinde müzik noktaları
kurabilir) yapabilirler.

Sağlık Hakkı
Sağlık Hakkına Erişim
Son yıllarda yapılan çalışmalar, diğer sorun alanlarıyla karşılaştırıldığında Romanlar
arasında sağlık hakkına erişimin daha iyi bir düzeyde olduğunu göstermektedir.
Yapılan saha araştırmalarında, sağlık hizmetlerine erişim konusunda Yeşil Kart
uygulamasının Romanlar arasında en yaygın kullanılan ve en çok memnuniyet
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uyandıran hizmet aracı olduğu ortaya çıkmaktadır.65 Ancak, göçebe gruplar, daimi
ikametgâhı olmayanlar ve gerekli belgeleri elinde bulunduramayanların Yeşil Kart
uygulamasının dışında kaldığı görülmektedir.66 Aile hekimliği sistemine kayıt olmak
için ödenmesi gereken bedel ve Yeşil Kart’ın karşılamadığı ilaç giderlerinin ise
Romanlar için ilaca erişim konusunda sıkıntı yaratabildiği ortaya çıkmaktadır.67 Ayrıca,
Roman mahallelerinde ve yakınında sağlık ocaklarının olmadığı ve aile hekimliği
hizmeti verilmediği de yapılan toplantılarda Roman dernekleri üyeleri tarafından
belirtilmektedir.
Çeşitli çalışmalarda Romanlara yönelik toplumda var olan önyargıların ve ayrımcı
bakış açısının da Romanların sağlık hizmetlerine erişimini engellediğine, sağlık
ocakları ya da hastanelere tedavi olmak için giden Romanların sağlık personeli
tarafından bekletildiğine, yeteri kadar ilgi gösterilmediğine ya da reddedildiğine işaret
edilmektedir.68
Romanların doğum belgelerinden, nüfus cüzdanlarından ve ikametgâh belgelerinden
yoksun olması yukarıda belirtildiği üzere diğer vatandaşlık haklarının yanı sıra
ücretsiz sağlık hakkına erişimi de engellemektedir. Üstelik, adrese dayalı nüfus kayıt
sisteminin yerlerinden edilen ve sabit bir adresi bulunmayan Romanların Yeşil Kart
başvurularında da sıkıntı yarattığı görülmektedir.69
Asgari standartların altındaki barınma koşullarında yaşayan Romanların, bu
durumdan sağlıklarının da olumsuz anlamda etkilediği ortaya çıkmaktadır. Üstelik,
yaşamaya elverişsiz barınma koşulları ve yoğun sigara kullanımına bağlı solunum
yolu hastalıklarının Romanlar arasında görülme oranının ulusal ortalamanın çok
üstünde olduğu belirtilmektedir.70
65 Türkiye’de Romanların Durumu, Türkiye’de Çalışma ve İnsana Yakışır İş Koşulları Sorunları, s.
15; Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri, s. 72-75.
66 Developing Romani Social Inclusion in Turkey, A Feasibility Study, University of Greenwich, s.
14; Adrian Marsch ve Anita Danka, “Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak
İhlalleri”, Biz Buradayız, haz. Ebru Uzpeder, Savelina Danova/Roussinova, Sevgi Özçelik, Sinan
Gökçen, İstanbul: EDROM, ERRC, hYd, 2008, s. 57-58.
67 Adrian Marsch ve Anita Danka, “Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak
İhlalleri”, Biz Buradayız, haz. Ebru Uzpeder, Savelina Danova/Roussinova, Sevgi Özçelik, Sinan
Gökçen, İstanbul: EDROM, ERRC, hYd, 2008, s. 57-58.
68 Türkiye’de Romanların Durumu, Türkiye’de Çalışma ve İnsana Yakışır İş Koşulları Sorunları
s. 15-16; Adrian Marsch ve Anita Danka, “Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı
Hak İhlalleri”, Biz Buradayız, haz. Ebru Uzpeder, Savelina Danova/Roussinova, Sevgi Özçelik, Sinan
Gökçen, İstanbul: EDROM, ERRC, hYd, 2008, s. 57-58; Developing Romani Social Inclusion in Turkey, A Feasibility Study, s. 54.
69 Adrian Marsch ve Anita Danka, “Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak
İhlalleri”, Biz Buradayız, haz. Ebru Uzpeder, Savelina Danova/Roussinova, Sevgi Özçelik, Sinan
Gökçen, İstanbul: EDROM, ERRC, hYd, 2008, s. 57-58; Developing Romani Social Inclusion in Turkey, A Feasibility Study, s. 46.
70 Adrian Marsch ve Anita Danka, “Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak
İhlalleri”, Biz Buradayız, haz. Ebru Uzpeder, Savelina Danova/Roussinova, Sevgi Özçelik, Sinan
Gökçen, İstanbul: EDROM, ERRC, hYd, 2008, s. 57-58.
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Çoğunlukla düşük gelirli, vasıfsız ve güvencesiz işlerde çalışan Romanların maruz
kaldıkları ağır iş koşullarının da kronik hastalıklara neden olduğu görülmektedir. 71Kâğıt
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 çıktığına rastlanmaktadır.
Astım ve böbrek hastalıkları da sık karşılaşılan hastalıklar arasında geçmektedir.
Güvenliksiz ve sağlıksız koşullarda çalışan Romanlar arasında iş kazaları ve bunların
neden olduğu yaralanmaların da sık görülen durumlar olduğu tespit edilmektedir.
Bununla birlikte güvencesiz ve kayıt dışı işlerde çalışmanın içinde bulunulan durumu
daha vahim hale getirdiği aşikârdır.72
Kadın ve çocuklar bakımından ise özellikle çöp toplayıcılığı yapan çocuklar arasında
Hepatit B oldukça sık görülürken kadın sağlığı alanında, hamilelik, doğum, cinsel sağlık
ve genel sağlık bilgileri konusunda sıkıntılar yaşandığı, madde bağımlığının ise hem
çocukların ve gençlerin hem de kadınların sağlığını tehdit ettiği ortaya çıkmaktadır.73
Sağlık Hakkına Erişimde Yaşanılan Bu Sıkıntılara Yönelik Yerel Yönetimlerin
Sunabileceği Hizmetler
- Mahallelerde sağlık taramaları, Hepatit B başta olmak üzere aşılama çalışmaları
yürütebilir, gebelik takibi yapabilir.
- Bölgede sağlık poliklinikleri ve hastanelerde görev yapan sağlık personeline
yönelik Sağlık Bakanlığı ile iş birlikleri yaparak farkındalık eğitimleri düzenleyebilir.
- Sağlık Merkezi olmayan yerlere tıp merkezleri açabilir.
- İkametgâh vb. aile hekimliğine kayıt veya belediye tıp merkezlerinden yararlanma
için gerekli diğer belgelerin çıkartılmasına destek olabilir.
- Bağımlılıkla mücadele danışmanlık merkezleri ve ayakta arındırma merkezleri
kurabilir.

71 Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri, s. 57-60, Biz Buradayız, Türkiye’de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi, s. 99.
72 Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri, s. 57-60
73 Reaching the Romanlar, International Romani Studies Network, s. 33; Developing Romani Social
Inclusion in Turkey, A Feasibility Study, s. 55; Türkiye’de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun
Analizi, UNICEF, s. 111; Developing Romani Social Inclusion in Turkey, A Feasibility Study, s. 55; Biz
Buradayız, Türkiye’de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi, s. 99.
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Katılım Hakkı
Katılım Hakkına Erişim
Lefebvre’in yaklaşımı bağlamında değerlendirdiğimizde kent hakkı, kentsel
hizmetlere ve kentsel kaynaklara erişimle birlikte kentsel kararlara bireysel
katılım özgürlüğünü, kenti değiştirerek bireylerin kendilerini de değiştirme ve
gerçekleştirme hakkını da kapsamaktadır.74 Bunun için ise, kent sakinlerinin kent
hayatına ve kentsel kararlara aktif katılımının sağlanması gerekmektedir. Ancak,
katılımın kimi zaman yanlış uygulandığı veya suiistimal edildiği uygulamalara
sıklıkla rastlanmaktadır. Bu nedenle, kent sakini Romanların kentsel kararlara
katılımını değerlendirirken Arnstein’ın “katılım merdiveni”75, bu çalışma için
yol gösterici bir model olarak kullanılacaktır. Arnstein’ın (1) katılımın olmaması,
(2) simgesel katılım ve (3) iktidarın yurttaşta olması şeklinde üç farklı katılım
düzeyine karşılık gelen ve sekiz basamak içeren bir karar alma sürecini
modellemek üzere sunduğu katılım merdiveninin alt basamaklarını, katılımın
olmadığı (1) manipülasyon ve (2) terapi oluşturmaktadır.76 Manipülasyon ve
terapi, bireylerin karar alma süreçlerine katılımını değil, iktidar sahiplerinin
katılması beklenen bireylerin eğitmesini veya iyileştirmesini temsil etmektedir.77
Simgesel katılıma karşılık gelen (3) bilgilendirme, (4) danışma ve (5) yatıştırma
basamakları, bireylerin seslerini duyurabildiği, ancak, karar alma süreçlerini
etkileyecek hiçbir kanalın bireylere açık olmadığı, katılımın ve temsiliyetin
simgesel olarak yerine getirildiği basamaklardır.78 İktidarın yurttaşta olduğu
düzeye karşılık gelen (6) ortaklık, (7) devredilmiş yetkiler ve (8) yurttaş denetimi
basamakları ise gücün bireyler ve iktidar sahipleri arasında yeniden dağıtıldığı,
karar alma yükümlülüklerinin paylaşıldığı, bireylerin karar alma süreçlerinde
iktidara baskın bir güce sahip olduğu basamaklardır.79
Bu model kapsamında Romanların kentsel kararlara katılım durumu
incelendiğinde, topluluk olarak Romanların karar alma süreçlerine erişimde ne
74 Mahmut Güler, “Kentsel Haklar, Kapitalizm ve Katılım” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66.01, 2011, 51.
75 Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American Institute of
Planners, 35(4), s. 216-224.
76 Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American Institute of
Planners, 35(4), s. 217; Iulius Rostas, “Roma Participation: From Manipulation to Citizen Control”,
Roma Rights, 2012, s. 3-4.
77 Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American Institute of
Planners, 35(4), s. 217; Iulius Rostas, “Roma Participation: From Manipulation to Citizen Control”,
Roma Rights, 2012, s. 3-4.
78 Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American Institute of
Planners, 35(4), s. 217; Iulius Rostas, “Roma Participation: From Manipulation to Citizen Control”,
Roma Rights, 2012, s. 3-4.
79 Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American Institute of
Planners, 35(4), s. 217; Iulius Rostas, “Roma Participation: From Manipulation to Citizen Control”,
Roma Rights, 2012, s. 3-4.
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denli kırılgan oldukları anlaşılmaktadır. Zira, çoğu durumda Romanlar, katılımcı
olmayan yöntemlerle veya en iyi durumda danışma ve yatıştırma yoluyla bu
süreçlere dahil edilmektedir.

Çizim: Aslı Alpar

Bu bağlamda, Romanların kendilerini etkileyen süreçlere ve kararlara gerçek
bir katılım sağladığını söylemek pek mümkün değildir.80 Bu kapsamda
incelenebilecek başlıca örneklerden biri “Roman Vatandaşlara Yönelik Sosyal
İçerme Stratejik Belgesi” adı ile 27 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan Strateji
Belgesi’dir. Roman Strateji Belgesi’nin hazırlanma çalışmaları, 25 Kasım 2015
tarihinde açıklanan 64. Hükümet Programı’nda “Romanların başta eğitim,
istihdam ve iskan olmak üzere sorunlarının çözümü” temel hedefiyle,81 10
Aralık 2015 tarihinde açıklanan 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda “Türkiye’de
yaşayan Romanların genelde en dezavantajlı bölgelerde ve kentlerin en yoksul
semtlerinde yaşadıkları” tespitiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda kanun
önünde eşitlik prensibi olmasına rağmen82 uygulamada Roman vatandaşların
80 Iulius Rostas, “Roma Participation: From Manipulation to Citizen Control”, Roma Rights, 2012, s. 4.
81 64.Hükümet Programı, 25.11.2015, s. 20. Erişim adresi: https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/64.hukumet_programi.pdf.
82 Anayasa Madde 10: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsef î inanç, din, mezhep
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” https://www.tbmm.gov.tr/
anayasa/anayasa_2018.pdf.
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özellikle eğitim, sağlık, istihdam ve barınma gibi hizmetlere erişim konusunda
bazı sorunlar yaşadıkları gözlendiği belirtilerek, “Temel Haklar ve Hürriyetler”
başlığı altında “Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik daha
önce atılmış adımlar değerlendirilerek yeni çalışmalar başlatılacak”
ifadesine yer verilmesiyle birlikte hızlanmıştır.83 Roman Strateji Belgesi,
Türkiye Cumhuriyeti’nin bizzat 64. Hükümet vasıtasıyla Roman vatandaşlara
bir taahhüdüdür. Ancak, oldukça önem taşıyan bu Strateji Belgesi’nin hazırlık
aşamasında dahi Roman toplumunun veya Roman sivil toplum örgütü
temsilcilerinin katılımı sağlanmamış; Strateji Belgesi’nin öznesi olan Romanların
kendi deneyimleri, ihtiyaçları ve talepleri göz önünde bulundurulmamıştır.
“Kamu-STK Diyalog Grubu Yerel Modellemesi” projesi kapsamında Sıfır
Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülen küçük ölçekli bir saha araştırmasında
yapılan görüşmelerde Romanların seçim süreçlerine katılımlarına yönelik veri
toplanmıştır. Seçim kampanyaları seçilmiş yetkililerin tanınmasını neredeyse
kaçınılmaz kıldığı halde, elde edilen bu verilere göre Türkiye’nin pek çok
bölgesinde, Roman meselesinin en aktif olarak üzerine düşenler devlet tarafından
atanmış yetkililer olmasına rağmen, vali ve kaymakam pozisyonlarındaki kişiler
Romanlar tarafından çoğunlukla tanınmamaktadır.84 Diğer taraftan, belediye
başkanlarının (%21,83) ve mahalle muhtarlarının (%32,29) kim olduğunu
söyleyemeyen kişi sayısı oldukça fazladır. Bu durum, kamusal hayata katılımın
ve farkındalık seviyesinin tehlikeli bir seviyede olduğunu göstermektedir.
Diğer taraftan, Romanların seçim süreçlerine genellikle yüksek oranda
katıldıkları görülmektedir. 2013 yılında gerçekleştirilen bu araştırma sonuçlarına
göre, katılımcıların %92,76’sı genel seçimlerde, %91,96’sı yerel seçimlerde,
%75,41’i ise en son referandumda oy vermiştir. Bu bağlamda, Romanların
iyi bir seçmen potansiyeli taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Keza, finansal ve
fiziksel teşviklerden başlayarak durumlarını iyileştirecek imkânları sunmak
karşılığında oyları kolaylıkla elde edilebilmektedir. Kamusal görevlerde ve devlet
bürokrasisinde yer alması mümkün olan Roman sayısının yok denecek kadar
az olmasına rağmen seçim zamanlarında ortaya çıkan partililerin ekonomik ve
sosyal dönüşüm vaatleriyle, kendi topluluklarını harekete geçirmesi ön görülen
Roman liderlere yapılan destekler ile Romanların oylarına talip olunduğuna
sıklıkla rastlanmaktadır.85

83 64.Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı (İcraatlar ve Reformlar), 10.12.2015, s. 10, https://www.tusev.
org.tr/usrfiles/files/64.HukumetEylemPlaniKitapcik.pdf.
84 Valiler %29,68’i tarafından ve kaymakamlar %19,02’si tarafından tanınmaktadır.
85 Adrian Marsch ve Anita Danka, “Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak
İhlalleri”, Biz Buradayız, haz. Ebru Uzpeder, Savelina Danova/Roussinova, Sevgi Özçelik, Sinan
Gökçen, İstanbul: EDROM, ERRC, hYd, 2008, s. 58.
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Kentsel kararlara katılımın bir diğer aracı olan sivil toplum örgütleri
incelendiğinde, Romanların özellikle son 30 yılda tüm Avrupa’da ve son 20
yılda Türkiye’de haklarını savunmak ve kamu çıkarlarını gözetmek üzere
örgütlendiği görülmektedir.86 Bu durumun en önemli katkısı Romanların
kendilerini ifade etmek ve temsiliyet elde etmek için kanallar sağlanması
olmuştur. Ancak, Romanlar için sivil toplum örgütlerine üye olma önünde dahi
engeller çıkmaktadır. Bu engeller, üye olmak üzere ödenmesi gereken üyelik
aidatlarıdır. Pek çok sivil toplum örgütü liderinin, üyelerinin finansal sıkıntılarının
farkında olması, sorumluluğunu aldıkları kurumu yürütebilmek için kendilerinin
minimum bir ücret ödemeyi tercih ettikleri görülmektedir.
Katılım Hakkına Erişimde Yaşanılan Bu Sıkıntılara Yönelik Yerel
Yönetimlerin Sunabileceği Hizmetler
- Roman mahallelerinin belediye hizmetlerine erişiminin önündeki engellerin
başında bu hizmetlerin varlığından haberdar olmamaları gelmektedir. Sunulan
hizmetlere dair ve yapılacaksa bölgede yapılacak çalışmalara dair düzenli
bilgilendirmeler yapılabilir.
- Mahalle ile ilgili kararlar alınırken ve sıkıntılara yönelik çözümler üretilirken
mahalle halkı ile katılım toplantıları düzenleyebilir.
- Kent Konseyi Yürütme Kurulu, kadın, gençlik, çocuk başta olmak üzere
meclislere Romanların katılımını teşvik edecek çalışmalar yürütebilir. Kent
Konseyinde Roman Hakları Çalışma Grubu kurarak Romanların ihtiyaçlarına
yönelik çözümleri diğer kent konseyi bileşenleriyle birlikte geliştirebilir.
- Stratejik Plan hazırlık toplantılarına Romanların ve Roman Hakları alanında
çalışan dernekleri davet ederek belediyenin 5 yıllık yol haritasını oluşturacak
stratejik plana katılımlarını sağlayabilir.

86 Iulius Rostas, “Roma Participation: From Manipulation to Citizen Control”, Roma Rights, 2012,
s. 4; Ebru Uzpeder, “Türkiye’de Roman Hakları Hareketinin Gelişimi”, Biz Buradayız, haz. Ebru
Uzpeder, Savelina Danova/Roussinova, Sevgi Özçelik, Sinan Gökçen, İstanbul: EDROM, ERRC, hYd,
2008, s. 112.
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Romanların Kentsel Hizmetlere Erişimini Arttırmaya
Yönelik Destekleyici Mekanizmalar

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi
Nisan 2011’de açıklanan ve Romanların 2020 Avrupa Birliği (AB) entegrasyon
sürecine dahil edilmesini amaçlayan Avrupa Birliği Roman Çerçevesi Sözleşmesi
kapsamında AB üyesi ve adaylık sürecinde olan ülkelerin Roman Strateji
Belgelerini hazırlamaları istenmiştir. Türkiye, Avrupa’daki en yüksek Roman
nüfusuna sahip Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak87 “Roman Vatandaşlara
Yönelik Strateji Belgesi” adı ile 27 Nisan 2016 tarihli 2016-2021 yılları Strateji
Belgesi’ni yayınlamıştır.88 Bu Strateji Belgesi’ne ekli 2016-2018 yıllarını kapsayan
87 Türkiye’de yaşayan Romanların sayısı çeşitli raporlarda 2 milyon ile 5 milyon arasında
değişmektedir. Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’na (ECRI) göre Türkiye’deki
Romanların sayısı 500 bin ile 5 milyon arasında değişmektedir. ECRI, 5. Türkiye Raporu, 04.10.2016,
para.60, https://rm.coe.int/fifth-report-on-turkey/16808b5c81. ECRI, bu sayıyı bir önceki raporunda
“yaklaşık 2.750.000” olarak ifade etmektedir. ECRI, 4. Türkiye Raporu, 08.02.2011, para. 83; https://
rm.coe.int/fourth-report-on-turkey/16808b5c7e.
88 Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi. Resmi Gazete, 30.04.2016, Sayı: 29699; https://
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160430-11-1.pdf.

1. Aşama Eylem Planı’na da yer verilmiştir. Roman Strateji Belgesi’nin hazırlanma
çalışmaları, 25 Kasım 2015 tarihinde açıklanan 64. Hükümet Programı’nda
“Romanların başta eğitim, istihdam ve iskan olmak üzere sorunlarının çözümü”
temel hedefiyle89, 10 Aralık 2015 tarihinde açıklanan 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem
Planı’nda “Türkiye’de yaşayan Romanların genelde en dezavantajlı bölgelerde
ve kentlerin en yoksul semtlerinde yaşadıkları” tespitiyle, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nda kanun önünde eşitlik prensibi olmasına rağmen90 uygulamada
Roman vatandaşların özellikle eğitim, sağlık, istihdam ve barınma gibi hizmetlere
erişim konusunda bazı sorunlar yaşadıkları gözlendiği belirtilerek, “Temel Haklar
ve Hürriyetler” başlığı altında “Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne
yönelik daha önce atılmış adımlar değerlendirilerek yeni çalışmalar başlatılacak”
ifadesine yer verilmesiyle birlikte hızlanmıştır.91 Roman Strateji Belgesi, Türkiye
Cumhuriyeti’nin bizzat 64. Hükümet vasıtasıyla Roman vatandaşlara bir
taahhüdüdür.
Merkezi yönetim tarafından yayımlanan bu Strateji Belgesi’nin yereldeki
karşılığı valiliklerde ve belediyelerde görülmektedir. Edirne Belediyesi 20202024 Stratejik Planı92 buna önemli bir örnek olarak gösterilebilir. Keza, Edirne
Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hedefleri arasında “Roman mahallerinin
sosyal sorunlarını çözüme kavuşturmak ve yaşanabilir alanlara dönüştürülmesini
sağlamak” ifadesi ile kent sakini olarak Romanlara atıfta bulunmuş ve bu hedef
kapsamında uygulanacak olan Performans Göstergeleri için bütçe ayırmıştır.93
Roman gruplar için oluşturulacak politikaların yerel ihtiyaçlar ve gereklilikler
gözetilerek oluşturulması için yerel paydaşların aktif ve inisiyatif sahibi olması,
karar alma süreçlerine tam katılımının sağlanması oldukça önem taşımaktadır.
Roman sivil toplumunun geliştirilmesi ve Roman toplumunun politika yapma ve
karar alma süreçlerine katılmaları için etkin eylemler belirlenmesini sağlamak
üzere yaşanılan bölgede yer alan il ve ilçe belediyelerini yerel seçimlerden sonra
takip etmek; seçimden sonraki aylarda belediye ile iletişime geçerek, yerel
seçimlerden itibaren ilk altı ay içinde gerçekleşecek olan stratejik plan hazırlama
takvimini öğrenmek oldukça önem taşımaktadır.

89 64. Hükümet Programı, 25.11.2015, s. 20; https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/64.
hukumet_programi.pdf.
90 Anayasa Madde 10: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsef î inanç, din, mezhep
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” https://www.tbmm.gov.tr/
anayasa/anayasa_2018.pdf.
91 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı (İcraatlar ve Reformlar), 10.12.2015, s. 10; https://www.tusev.
org.tr/usrfiles/files/64.HukumetEylemPlaniKitapcik.pdf.
92 Edirne Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı (Karar Tarihi ve Sayısı: 20.09.2019, 2019/149); http://
www.edirne.bel.tr/images/Mevzuat%20ve%20Raporlar/2020-2024%20SP%2023_10_2019.pdf.
93 Edirne Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı, s. 94.
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Yerel Seçim Vaatleri
Romanlar, yerel seçimlerde oy potansiyeli en yüksek ve aynı zamanda kaygan
oy olarak tanımlanan gruplar arasında görülmektedir. Bu nedenle, özellikle yerel
seçimler öncesinde en çok kapıları çalınan, az vaatle kolay oy alınabilecek kent
sakinleri oldukları düşünülmektedir. Genelde ise yerel seçim süreçlerinde belediye
başkanı adaylarının Roman grupların istihdama katılımlarını sağlamak üzere
vaatlerde bulunduklarına tanıklık edilmektedir. Toplumun temel haklarından biri
olarak istihdama katılım haklarını karşılama vaadi en sık kullanılan yöntemlerden
biri olmaktadır. Ancak, verilen oyların karşılığında Roman gruplarına mensup
sınırlı sayıda bireyin istihdama katılımının sağlandığı; yapısal değişiklikler yerine
bireysel ölçekte katkılan yapıldığı; dile getirilen ihtiyaçların, taleplerin ve sorunların
toplumsal boyutlarının ele alınmadığı görülmektedir. Üstelik, istihdama katılımın
sağlandığı durumlarda Romanlar için yaratılan istihdam alanlarının toplumun farklı
gruplarının tercih etmeyeceği alanlar (örneğin, temizlik işlerinde çöp toplama)
olduğu görülmektedir.
Seçim vaatleri sunmak ve oy toplamak için girilen Roman mahalleleri için seçimler
sonrasında bu mahallelerin suç mahalli olduğu ve girilemediği söylemleri ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle, toplumun her bireyinin ihtiyaçlarını karşılayacak, yapısal
ve sürdürülebilir uygulamaların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere vaat edilen
çalışmaların takibinin yapılması, bu vaatlerin ve sorumlulukların hatırlatılarak yerel
yöneticilere baskı uygulanması önem taşımaktadır.

İzleme Çalışmaları
Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın temel uygulama ilkeleri kapsamında “Etkili
Bir İzleme Mekanizması ve Yeniden Tasarlama” başlığı altında, etkili bir şekilde
izlenmesinin ve değerlendirilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir.94 Roman
gruplarının sosyal içermesine yönelik yayımlanan politikaların ilgili kamu
kurumlar, hizmet sağlayıcıları, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler gibi
paydaşlar arasında süreli bir koordinasyon ve iş birliği ile uygulanmasını izlemek
ve değerlendirmek, bu politikaların somut yapabilirliklere dönüşmesi bakımından
oldukça önem taşımaktadır.
Yaşanılan bölgede bulunan belediyenin yükümlülüğünde olan sınırlar dahilinde
kamusal hizmetlerin kent sakinlerine ulaştırılması, kamusal alanların mevcudiyeti,
sosyal yardımların sosyal adalet ilkelerine dayalı olarak dağıtımı, yerel yönetim
94 Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi, Resmi Gazete, 30.04.2016, Sayı: 29699; https://
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160430-11-1.pdf.
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bütçelerin aktarılan kaynakların derin yoksulluk ve yoksunluk durumunda olan
Roman grupların ihtiyaçlarını karşılaması bakımından belediye bünyesinde
bulunan Park Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Destek
Hizmetleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü gibi ilgili müdürlüklerin
çalışmalarının izlenmesi gerekmektedir.
Bu noktada, yerel yönetimlerde ilgili müdürlükler ile yapılacak savunuculuk
çalışmalarının kanıta dayalı bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak üzere Roman
gruplara yönelik veri toplanmasını sağlamak ise izleme ve değerlendirme
çalışmalarını kolaylaştırmakla birlikte daha etkili hale gelmesini sağlayacaktır. Bu
nedenle, belediye sınırları içinde yaşayan Roman gruplarına yönelik ayrıştırılmış
veri toplanmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirilmesi hedefi ile sivil toplum
örgütleri, belediyeler ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeli; bölgede
gerçekleştirilen her türlü faaliyetin bu verilere dayalı olarak kayıt altına alınmasını
sağlamalıdır.

Eşitlik Birimleri
İnsan hakları temelinde politika üretilmesinde ve bu politikaların kurumsal olarak
benimsenmesinde teşvik edici rol oynayan eşitlik birimleri, Roman grupların temel
haklara ve kamusal hizmetlere erişimi, kamu kaynaklarından eşit fırsatlarda
faydalanması, karar alma mekanizmalarına katılımın artırılması bakımından
oldukça önem taşımaktadır. Ancak, Roman grupların deneyimlerine dayalı ve
gerçek ihtiyaçlara yönelik politika üretilmesinin sağlanması bu eşitlik birimlerinde
toplumu tanıyan, ihtiyaçları ve talepleri gören Roman gruplara mensup bireylerin
görev alması ile mümkündür. Bu nedenle, yaşanılan bölgede belediyenin bir eşitlik
birimi varsa iletişime geçmek, birlikte program geliştirmek ve etkili iş birlikleri
kurmak üzere bu birimlere başvurmak; bu belediyenin eşitlik birimi yoksa ya da
Roman grupları ile çalışmalar yürütmüyorsa bunu talep etmek gerekmektedir.
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Yerel Yönetimlerde Savunuculuk Deneyimleri
İyi Örnekler

Romacted
Romacted, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği (AB)
ortaklığında yürütülen yerel düzeyde Romanların güçlendirilmesi ve iyi yönetişimin
artırılması amacıyla gerçekleştirilen bir programdır. Yerel düzeyde Roman
vatandaşların güçlendirilmesi ve iyi yönetişimin artırılması amacıyla yürütülmekte
olan Romacted programı Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova,
Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’de eş zamanlı olarak uygulanmaktadır. Türkiye’de
Edirne, Konak, Şişli, Karadeniz Ereğli ve Canik Belediyeleri pilot belediyeler
olarak belirlenmiş ve uygulamaya başlanmıştır. Programın amaçları arasında
demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için yerel yönetimler seviyesinde
siyasi irade oluşturmak ve uzun vadeli politikaların benimsenmesini sağlamak;
yerel Roman toplulukların kendileriyle ilgili plan ve projelerin tasarlanması,
uygulanması ve izlenmesine katkıda bulunması amacıyla kapasite oluşturulması
ve güçlendirilmesini sağlamak; Roman topluluğunun hem bireysel seviyede
(insanlara temel haklarını hayata geçirmek ve kapasite ve becerilerini geliştirmek
konusunda yardımcı olacak) hem de topluluk seviyesinde (insanlara topluluk
olarak sorunları çözmek için kendi haklarını savunmaları amacıyla örgütlenmeleri
konusunda yardımcı olmak) güçlenmelerini desteklemek; kurumların Romanların
katılımı konusundaki çalışmalara yönelik taahhüdünün, kapasite, bilgi ve

becerilerinin geliştirilmesi ve genişletilmesi, iyi yönetişim kavramlarının hayata
geçirilmesini sağlamak bulunmaktadır. Romacted kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetler, bir yandan yerel yönetimlerin kendi gündemlerinde yer alan temel
yerel politikalara, bütçe ve kamu hizmetlerine Romanlara özgü boyutları/tedbirleri
entegre etmesine yardımcı olurken, bir yandan da Roman vatandaşların bu politika
ve projelerin tasarlanmasına, uygulanmasına ve izlenmesine katılımını arttıracak
şekilde belirlenmiştir.

En Roman Dostu Belediye Başkanı Kampanyası

Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülen En Roman Dostu Belediye Başkanı
Kampanyası, Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Sivil Toplumunun Güçlendirilmesi
Üzerine Ortak Girişim Projesi kapsamında 2018 yılından beri gerçekleştirilmektedir.
Kampanyanın amacı; yerel yönetimlerin Romanlarla ilişkisini güçlendirmek,
onların sorunlarını fark etmelerini sağlamak, sorunlara yönelik çözüm geliştirirken
Romanları da buna dahil etmek, ayrımcılıktan uzak, uygulanabilir, bütüncül
sosyal politikalar geliştirilmesine önayak olmak, uluslararası platformlarla ilişki
kurarak Romanların sosyal içermesiyle ilgili çalışmalarda birlikte yer almak
olarak özetlenebilir. Kampanya ile yerel yönetimlerin Roman vatandaşların
sorunlarına karşı farkındalık oluşturarak Romanlar ile birlikte çözümler üretmeleri
hedeflenmektedir. En Roman Dostu Belediye Başkanı ödülü ile belediyeleri bu
konularda çalışmaya teşvik ederek, ayrımcılığın önlenmesi, sorunların çözüme
kavuşturulması ve ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Akademisyenler,
Roman aktivistler, Roman dernekleri ve Romanlar alanında çalışmalar yapan yerel
yönetim çalışanlarından oluşan bir bağımsız değerlendirme kurulu tarafından
değerlendirilen başvuruların değerlendirme kriterleri ise belediyenin kendi sınırları
içerisinde yaşayan Romanlara yönelik yaptığı hizmetlerin ölçülmesinden meydana
gelmektedir.
2019 yılında En Roman Dostu Belediye Başkanı ödülünü Türkiye’den Konak
Belediyesi başkanı Abdül Batur almaya hak kazanmıştır. Belediye meclisinde
Romanlara yer vermesi, Kent Konseyinde Roman Çalışma Grubu’nun kurulması,
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kırılgan gruplara mensup bireylerin ayrımcılığa maruz kalmasının önüne
geçilebilmesi için bir Eşitlik Birimi’ni kurmuş olması, Belediye sınırları içinde
dezavantajlı kişilere yönelik semt merkezlerini açması ve özellikle Roman
mahallelerinde bu semt merkezlerinin sürdürülebilirliğini sağlaması ödülü
almaya hak kazanmasında etkili olmuştur. Diğer taraftan, Belediye başkanının
Romanların istihdam edilebilirliğini artırmak adına yaptığı çalışmalar ön plana
çıkmaktadır. Roman mahallesinde açılan semt merkezlerinde kadınların meslek
kurslarına katılım sağlamalarına, çeşitli kişisel gelişim ve farkındalık eğitimlerinin
düzenlenmesine katkıda bulunmuştur. Semt merkezinde çocuklara yönelik bilim
merkezlerinin açılması, çocukların eğitime devamlılığının sağlanabilmesi için
okullarda kahvaltı desteğinin sağlanması, orta ve yüksek öğretime devam eden
Roman gençlere burs sağlanması gibi eğitim alanında çalışmaları bulunmaktadır.
Semt merkezlerinde sağlık taramaları ve bu konularda bilinçlendirme eğitimleri
düzenlenmektedir. Belediye ayrıca Bizim Orkestra adlı bir proje yürüterek müziğe
yeteneği olan Roman gençleri bir araya getirerek bir istihdam oluşturmuş, bu
çocukların bir kısmının konservatuara girişleri desteklenmiştir. Roman toplumu
tarafından da sevilip desteklenen Konak Belediye Başkanı yaptığı bu çalışmalarla
En Roman Dostu Belediye Başkanı ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Ayrımcılıkla Mücadelede En Kararlı
Belediye Başkanı Ödülü
En Roman Dostu Belediye Başkanı Kampanyası ile benzer hedefler doğrultusunda
verilen Sıfır Ayrımcılık Derneği Özel Ödülü olan Ayrımcılıkla Mücadelede En Kararlı
Belediye Başkanı Ödülü’nü 2019 yılında Hacıbektaş Belediyesi Başkanı Arif Yoldaş
Altıok almaya hak kazanmıştır. Altıok, Nevşehir ilinin Hacıbektaş ilçesinde yaşayan
Alevi Roman ve Abdal toplulukların din, inanç ve ifade özgürlükleri bağlamında
sahip oldukları haklardan ayrımcılığa maruz kalmadan faydalanmalarını sağlamak,
Romanlara yönelik ayrımcı politikaların önüne geçmek ve şartların iyileştirilmesi
yönünde çalışmalar yapmak nedenleri ile bu ödüle layık görülmüştür.
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