Mevsimlik Tarımda

İşçi ve
Çocuk
Hakları

Bu broşür , Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil
Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ortak finansmanıyla yürütülen “Toplum Merkezleri ve
Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP)” kapsamında hazırlanmıştır. İçeriği, Avrupa Birliği’nin maddi desteğiyle
yürütülen insani yardım faaliyetlerini kapsamaktadır ve görevlendiren kurumların görüşlerini
yansıtmak zorunda değildir.

ÇOCUK KİMDİR?
18 yaşın altındaki her birey çocuktur.
Dünyadaki bütün çocuklar
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki
haklara sahiptir.
Hiçbir ayrım gözetmeksizin

HER ÇOCUĞUN;
Bir kimliğe sahip olma
Anne babasını tanıyıp bilme ve
ailesiyle beraber yaşama
Fikirlerini özgürce ifade etme
Mahremiyet
Sağlıklı yaşam için tüm gerekli
tedavi hizmetlerinden faydalanma
Hastalık ve ölümden korunması
için ailesi ve devlet tarafından tüm
önlemlerin alınmasına
Temel eğitimden parasız bir
şekilde faydalanması ve okula
gitmesi için aile ve devletlerin
üstün çaba göstermesine
Dinlenme, oyun oynama, eğlenme
ve kültür sanat aktivitelerine dâhil
olmaya

HAKKI VAR!
Bu sözleşmeye göre çocuklar, üstün
yararları gözetilerek, gelişimlerini
etkileyebilecek her türlü ihmal,
istismar ve sömürüye karşı
korunmalıdır. Çocuklar ticaret konusu
olamaz ve çalıştırılamazlar. Büyükler
çocuklara haklarını anlatmaktan
sorumludurlar.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ NEDİR?
18 yaşından küçük çocukların;
bedensel, zihinsel, ahlaki ve sosyal
gelişimlerine zarar vererek,
eğitime devam etmelerini engelleyecek şekilde
çalıştırılmalarına ÇOCUK İŞÇİLİĞİ denir.
Zorunlu eğitim dönemini tamamlamamış
çocuklar tehlikeli işlerde çalıştırılamaz!
Çocukların güvenliğini tehdit eden, sağlıklarını
ve gelişimlerini kötü etkileyen, eğitimlerine
engel olabilecek işlerde çalıştırılması en kötü
biçimlerdeki çocuk işçiliği olarak tanımlanır.1
Mevsimlik tarım da bunlardan biridir.

ÇOCUKLAR TARIMDA
ÇALIŞTIRILAMAZ!
ÇÜNKÜ
Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak;
çocukların büyüme ve gelişme geriliğine
sebep olmakla beraber, eğitim hakkına engel
olmaktadır.
Çocuklar yetişkinlerden 2 kat fazla nefes alır,
2,5 kat daha fazla suya ve 4 kat daha fazla
öğüne ihtiyaç duyarlar.2 Bu sebeple tarım
işçiliği çocuklar için tehlikelidir.
1
ILO (1999), Convention concerning the Prohibition and Immediate Action
for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, (C182), NORMLEX
Information System on International Labour Standards.
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Kalkınma Atölyesi. Aralık 2018. Tarım Aracıları Eğitim Paketi [içinde,
Poster]. Ankara.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Mevsimlik gezici/geçici tarım işçileri;
Şehirler ve bölgeler arası ulaşımı arızasız ve
kontrolleri yapılmış araçlarla yapma
Bahçede çalışırken hasata uygun koruyucu
gözlük, maske, eldiven, şapka gibi gerekli iş
ekipmanları kullanma
İş esnasında yeterli miktarda mola verip
dinlenme zamanları oluşturma
Tarlada ve çadır alanının yakınında dinlenme ve
yemek için uygun alanların bulunması
Temiz suya erişim ve besinlerin hijyen içerisinde
muhafaza edilebilen koşulların sağlandığı
alanlarda yaşama
Çalışma yerlerine yakın, temiz tuvaletlerin ve
ulaşılabilir temiz suyun bulunması
HAKKINA SAHİPTİR!
Bu hakların sağlanmasından tarla sahipleri ve
tarım iş aracıları (çavuşlar) sorumludur.

Bu haklardan faydalanabilmek için mevsimlik
tarım ve hayvancılıkta çalışmak üzere çalışma izni
muafiyeti alınmalıdır.
Çalışma izni almak için Sosyal Güvenlik
Kurumu’na, ‘Geçici Koruma Belgesi’ ile başvuru
yapılmalıdır. Alo 170 numarasından tercüman
destekli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı hattına ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK

Mevsimlik tarım için göç eden kişiler;
Geldikleri bölgenin Aile
Hekimliği’nden misafir hasta
olarak faydalanabilirler.

MHRS

Hastane ve Aile Hekimi
randevusu telefona
indirilebilen MHRS
uygulaması ile alınabilir.

Geçici koruma statüsü
altındakiler için hastanelerde
ücretsiz Arapça tercüme
hizmeti sağlanmaktadır.

Bu kodları telefonunuzda okutarak
uygulamayı indirebilirsiniz!

Kameraya okut!

Android telefonlar için

Iphone için

EĞİTİM
Zorunlu öğretim çağındaki
çocuklar, devam ettikleri okula
bu durumu bildirerek; geçici
olarak geldikleri bölgelerdeki
okullara “misafir öğrenci”
statüsüyle kaydolarak
eğitimlerine devam edebilir.
Yabancı kimlik numarası
olmayan çocuklar, ön kayıt
belgeleriyle İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden kayıt
yaptırabilir.

HUKUK
Mevsimlik gezici/geçici tarım işçileri;

İşverenlerle sözleşme yapma
Sigorta başvurusu yapma
Sendikalaşma ve sendikalara üye
olma
Zamanında ödeme alma
En az asgari ücret kadar ödeme
alma
HAKKINA SAHİPTİR!

YARDIM

Sosyal Uyum Yardımı (SUY)
Türkiye’de uluslararası koruma veya geçici
koruma altında yaşayan, yardıma ihtiyacı
olan ve kamp dışında yaşayan yabancı
uyruklu kişilere nakit yardımı
sağlanmaktadır.
Nasıl Başvurulur?
Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı (SYDV) ve seçili il/ilçelerde
kurulmuş olan Kızılay Hizmet Merkezleri
aracılığıyla alınmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı
Ekonomik zorluklar nedeniyle okula
gidemeyen çocukların ailelerine nakit
yardımı sağlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir?
Türkiye’ye kayıtlı geçici koruma
statüsündeki, sigortalı hiçbir üyenin
bulunmadığı ve okula giden en az bir
çocuğun olduğu aileler bu yardımdan
faydalanabilir.
Nasıl Başvurulur?
Başvurular, 99 ile başlayan kimlik numarası
ve nüfusa kayıt belgesiyle birlikte Kızılay’dan
yapılmaktadır.

✆

ACİL DURUM – BİLGİ
EDİNME VE ŞİKAYET
OLUŞTURMA
TELEFON NUMARALARI

110

112

114

122

Yangın İhbar

Zehir Danışma

144

Acil Yardım

Acil Afet

150

Sosyal Yardım

Cumhurbaşkanlığı
İletişim Merkezi

155

156

157

168

Alo Polis

Göç İdaresi

179

Alo Jandarma

Kızılay

170

Alo Valilik

Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
İletişim Merkezi

183

0850
222 7170

Sosyal Destek



İşitme Engelliler İçin

