PROJE İLK İZLEME ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve
Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı izleme uzmanı
Zeynep BÜKER tarafından 27.11.2016 tarihinde
izleme ziyareti yapıldı. Söz konusu ziyarette projenin
uygulama süreci ve yöntemi konusunda tüm proje
ortaklarımızın da yer aldığı bir toplantı
gerçekleştirildi. Derneği’mizin hizmet binasında
gerçekleştirilen toplantıda projenin tüm içeriği ve
süreci ayrıntılı olarak sunuldu. Daha sonra izleme
uzmanı ile birlikte Yavuz Selim Mahallesine ziyaret
yapıldı. İzleme Uzmanı Zeynep Büker, Karadeniz Yeni
Ufuklar Derneği Başkanı Mustafa Kınık, Proje Yetkilisi
Hicran Karadoğan Kınık ve Proje Koordinatörü Selim
Ünal ile birlikte Mahalle sokak sokak gezilerek
incelendi. Gençlik merkezi bürosuna gidildi. Ritim
kursu veren hocalar, mahalle muhtarı Selim Gökçen
ve mahalle vatandaşları ile sohbet edildi.
Yapacağımız “Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim
Merkezi” hakkında kısa bilgiler verildi.

PROJE BASIN ve YAYIN EKİBİ OLUŞTURULDU
Proje bünyemizde yayınlanan Romanlar
İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi Proje bültenine
yönelik içerik hazırlanmasında görev yapacak
10 kişilik basın ve yayın ekibinin oluşturulması
amacıyla çalışmalarımız başladı. Bu ekipte
görevalmak isteyen gönüllülerin tespitini
yapmak amacıyla bölgede Roman vatandaşların
ortak kullanım alanlarına duyurular astık.
Camiler, Gençlük Merkezi büroları ve
kahvehanelere asılan ilanlar ile gönüllüler
tespit edildi. İlerleyen süreçte, bültenlerimizde
sık sık yer alacak olan basın yayın ekibindeki
tüm arkadaşlara Dernek olarak teşekkür ediyor
ve onlarla birlikte yaşamaktan heyecan
duyuyoruz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Aylık Bülten

Aralık 2016
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Sosyal Ayrımcılık Nedir?

Araştırmalar, dezavantajlı grupların yoksunlukları ve olumsuz koşulları nedeniyle insanlar tarafından
genellikle hor görüldüğünü ortaya koymuştur. Bu bağlamda, maruz kaldıkları ayrımcılıklar ve adaletsizlikler o
grupların kendi davranış ya da varoluş biçimlerinin bir sonucudur; başlarına gelenleri hak ettikleri düşünülür (Jost ve
Hunyady 2005). Üstelik, bizzat dezavantajlı grupların üyelerinin, sistemi meşrulaştırmaya ve gruplararası hiyerarşiyi
sürdürmeye hizmet eden ideolojileri, mitleri, inançları bilinçli ya da bilinçli olmayan bir şekilde onayladıkları
görülmüştür (Jost ve Hunyady 2005; Sidanius ve Pratto 1999). Örneğin, kadınlar erkek egemen ideolojinin cinsiyetçi
kalıpyargılarını içselleştirebilmektedir: “Kadınlar daha az akıllıdır”, “başıboş bırakılmaya gelmezler”, “kadın dayak
yiyorsa bir sebebi vardır.” Dezavantajlı gruplar, yaşadıkları hayatın olumlu bir yönü olduğuna ilişkin yaygın inançlara
sahiptir: “Paran çoksa derdin çok”, “azıcık aşım kaygısız başım”, “fakirim ama namusluyum”. Bu durum şuna işaret
etmektedir: Sosyal ve ekonomik hiyerarşinin üretilmesi ve sürdürülmesi büyük ölçüde, yüksek ve düşük statülü gruplar
arasındaki ortaklığa ve işbirliğine dayalıdır. Bir başka deyişle, hiyerarşi farklı sosyo-ekonomik kesimlerce söz birliğine
dayalı olarak paylaşılmakta ve yeniden üretilmektedir.
(Melek Göregenli - Ayrımcılığın Meşrulaştırılması)

"DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU ile İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ"
HİBE PROGRAMI (Europe Aid/ 135743)
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği sorumludur ve
bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
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PROJE EKİBİMİZ KURULDU

Bu Sayı...
Merhaba sevgili Bülten okurları,
Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi Proje
Bültenimizin yeni bir sayısıyla sizlerle buluşmaktan
mutluluk duyuyoruz.
Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği’miz yeni bir proje
ile birlikte yepyeni bir çalışmaya merhaba diyor. Bizi
tanıyanlar ve daha önceki çalışmalarımızı takip edenlerin
de bildiği gibi, kadın ve engelli gruplara yönelik yaptığımız
çalışmalardan sonra ilk defa Roman vatandaşlara yönelik
bir projeyi hayata geçirmenin heyecanı içindeyiz.

Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi
Projemiz kapsamında görev alacak ekibimiz oluşturuldu.
Proje koordinatörü olarak görev yapacak olan isim Selim
ÜNAL, İdari ve Mali İşler Sorumlumuz ise Hasan
GÜDÜL’dür. Projemizin iş/işlemlerinin takip edileceği ve
koordinasyonunun sağlanacağı Birimimiz ise, proje
ortaklarımız Canik Belediyesi tarafından projemize
tahsis edilen Canik Kent Konseyi Biriminde oluşturuldu.
Oldukça modern ve konforlu bir mekanda faaliyetlerine
devam edecek olan bu Birim, Roman vatandaşların
yaşadıkları Yavuz Selim ve 200 Evler mahallesine yakın
olması ile de önemli bir avantaja sahip.

Projemiz Canik Bölgesinde yaşayan Roman
vatandaşların istihdam ve sosyal entegrasyonlarının
arttırılmasına yönelik bir dizi faaliyeti içeriyor. İş ve
mesleki eğitim programlarının yanı sıra destekleyici eğitim
programlarının da verileceği projemizde bizim için en
önemli faaliyetlerden birisi de 10 ay boyunca proje
bültenin çıkartılması.
Bölgedeki Roman vatandaşların yaşadıkları
sorunları, ihtiyaç ve taleplerini kendi sözleriyle dile
getirmesine aracılık edecek olan bültenimiz aynı zamanda
projenin tüm süreçlerinden sizlerin de haberdar olmanızı
sağlayacak.
Bu sayıdan itibaren bültenin oluşturulmasında
proje ekibinin yanı sıra bölgede yaşayan roman ve yerel
vatandaşlardan oluşan basın ve yayın ekibi de aktif rol
alacaklardır. Böylece kendi sorunlarını ve çözüm önerilerini
Romanların penceresinden bakma fırsatı yakalayacağız.
Samsun’da Roman olmanın neler getirdiğine ve maruz
kalınan önyargıları farketmemize ışık tutacaktır.
Bundan sonraki her sayıda farklı konuların ve
sorunların ele alınacağı bültenlerin oluşturulmasında
emeği geçen herkese çok tekkür ediyor, faydalı olmasını
diliyoruz...
Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği

BÜLTEN KÜNYESİ
Samsun’da Gezici İş ve Eğitim Merkezi Proje Aylık Bülteni - İletişim ve Bültenin
Sahibi: Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği Sorumlu Müdür ve Yazı İşleri Müdürü:
Hasan GÜDÜL - İletişim Adresi: Kadıköy Mah. Kadı Cad. No:21/B İlkadım/SAMSUN
Tel&Faks: 0(362) 4323846 E-mail: yeniufuklar55@gmail.com - info@romgem.org
Web: www.romgem.org
Baskı: Mogi Ajans Basım Öncesi Bilgisayar Destekli Hizmetleri Ltd. Şti.
Adres: Pazar Mh. Meserret Sk. No:43/3-3 İlkadım/SAMSUN Tel: 0362 4317650 Faks: 0362 4317656
Gezici İş ve Eğitim Merkezi Proje Aylık Bültene internet sitemizdeki
e-Bülten bölümünden de ulaşabilirsiniz. / www.romgem.org
Bu bültende yayınlanan yazı ve fotoğraflar sahibinden izinsiz kullanılamaz.

Sosyal Ayrımcılık Nedir?
PROJENİN UYGULANACAĞI BÖLGEDE
SAHA İNCELEMESİ YAPILDI

Yapılan ön saha inceleme ziyaretinde Yavuz
Selim Mahallesine yapılması planlanan Kültür Merkezi
inşaatı incelendi ve yapım aşamasında olduğu görüldü.
Aynı zamanda mahalle vatandaşlarının yoğun ilgisiyle
karşılaşıldı ve proje hakkında bilgilendirme yapıldı.
Bölgenin sorunları dinlendi.

PROJE EKİBİ ve ORTAKLARIMIZ İLE
BİRARAYA GELDİK
Projemizin başlaması ile birlikte faaliyetlerimizin
etkin ve verimli olması amacıyla tüm proje
paydaşlarımızın görüş, öneri ve katkılarını projeye
aktarmak için 11.11.2016 ve 14.12.2016 tarihlerinde bir
araya gelindi. İlk toplantıda Proje Koordinatörümüz
Selim ÜNAL proje ortaklarına projeyi tanıtıcı bir konuşma
yaptı. Bütün proje ortaklarının birbirini tanıdığı ve
projenin ayrıntılarının konuşulduğu bu toplantılarda
projenin uygulama takvimi masaya yatırıldı.

Proje ortaklarımızdan SAMROM Derneği
Başkanı ve aynı zamanda Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı
Selim GÖKÇEN ile birlikte mahalle muhtarlıkları ve
bölgede faaliyet gösteren Yavuz Selim Gençlik Merkezi
Bürosu ziyaret edildi ve daha önce yapılan çalışmalar
incelendi.

Samsun’da Roman
Olmak...

Samsun ilinde yaşayan romanların sayısı tam
olarak bilinmemekle birlikte, romanların yoğun
olarak Canik Belediyesi sınırlarında yer alan Yavuz
Selim Mahallesi ve 200 Evler Mahallesinde yaşadıkları
görülmektedir. Samsun Valiliği, Samsun Özel İdaresi
ve On Dokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 2011
yılında yapılan Yavuz Selim Mahallesi ve 200 Evler
Mahallesinde Yaşayan Roman Vatandaşlara Yönelik
Araştırma Raporuna göre; 2680 roman vatandaş bu
bölgede yaşamaktadır. Tesbiti yapılan bu
vatandaşların; % 50,91 kadın ve % 49,09 ise erkek’tir
. Söz konusu nüfusun; yaş ortalamasına bakıldığında;
en yüksek nüfusun 498 kişi ile 21-30 yaş aralığında
yoğunlaştığı, ikinci sırayı 7-13 yaş aralığındaki
nüfusun aldığı, üçüncü sırada ise 14-20 yaş aralığının
bulunduğu görülmektedir.
Yine aynı araştırma sonuçlarına göre,
bölgedeki roman vatandaşların %80’nin ilköğretim ve
altı olduğu, okur- yazar olmayan nüfusun ise %19,29
olduğu, araştırmaya katılanların % 50,2’sinin
herhangi bir işte çalışmadığı, çalışan nüfusun
%88’inin sigortasız ve düşük ücretli günlük işlerde
çalıştıkları ve nüfusun %90’nın sosyal yardımlarla
yaşamını sürdürdüğü tespit edilmiştir. Benzer
bulgular, Roman Çalıştayı hazırlık toplantılarında da
gündeme taşınmıştır.
Romanlar arasında; okulu erken bırakma,
çocuk yaşta evlilik, çocuk anneler, madde bağımlılığı
gibi olumsuz sosyal problemler bulunmaktadır. Bölge
de, işsizlik ve eğitim seviyesinde yaşayan düşüklük
nedeniyle yoksulluk ve yoksulluğun beraberinde
getirdiği diğer pek çok sorun bir arada
yaşanmaktadır. Tüm bu sorunlara ek olarak romanlar,
ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını beyan
etmektedirler. Kendilerini ifade etmede sıkıntı
yaşadıklarını belirten Roman liderleri, bu durumun
gündelik hayatın her aşamasında karşılarına çıktığını
trajik örnekleriyle ortaya koymuşlardır.

