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24.03.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin
Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi” konulu
2010/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında
mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla,
bulundukları illerden diğer illere aileleri ile birlikte giden
vatandaşların bu süreçte ulaşım, barınma, eğitim, sağlık,
güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal
güvenlik bakımından mevcut sorunlarının tespiti ile bu
sorunların giderilmesi.
 Göç mevsiminde mevsimlik gezici tarım
işçilerinin ikametgâhlarından çalışacakları yerlere
ve tarladan konaklama mahalline ulaşımları
esnasında yol güvenliklerini artırmak,
 Mevsimlik gezici tarım işçilerinin asgari imkânları
haiz, yeterli, güvenli ve sağlıklı konaklama
alanlarında barınmaları sağlamak,
 Mevsimlik gezici tarım işçilerinin zorunlu eğitim
çağında olan ancak eğitimden uzak kalan
çocuklarının tamamının eğitim hizmetlerine
ulaşması sağlamak,
 Mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve aile üyeleri
ile tarım aracılarının niteliklerini geliştirmek,

 Hizmetlere ilişkin bilinçlendirme çalışmaları
yapmak,
 Mevsimlik gezici tarım işçilerinin temel sağlık
hizmetlerinden etkin bir biçimde faydalanmalarını
sağlamak,
 Barınma yerlerindeki su ve çevre temizliği
sağlamak,
 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri
konularında göç alan/veren tüm illerde
bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
 Konaklama alanlarının ve mevsimlik gezici tarım
işçilerinin güvenliğini sağlamak,
 Başta ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle
Türkiye’ye gelmiş kimseler olmak üzere,
ülkemizde bulunan yabancı uyruklu vatandaşların
izinsiz olarak tarım işlerinde çalışmalarının
önlenmesine yönelik etkin tedbirler almak,
 Mevsimlik
gezici
tarım
işçilerinin
sosyalleşmelerine yönelik tedbirler almak,
 Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik toplumsal
duyarlılığın artırılmasına katkı sağlamak.
TEMEL
FAALİYETLERİ

GÖSTERGELER

BÜTÇE

 Ulaşım
 Barınma
 Eğitim
 Sağlık
 Güvenlik
 Sosyal Çevre ile İlişkiler
Projenin uygulandığı lokasyonlarda tespit edilen
ihtiyaçlar doğrultusunda, yukarıda belirtilen
alanlarda, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin
yaşama koşulları ile ilgili kurumların hizmet sunum
kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
 İnşa edilen yerleşim alanı sayısı
 Ulaşılan mevsimlik gezici geçici tarım işçileri
sayısı
96.242.021TL
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Genel Bütçe

KISA
Proje başarıyla tamamlanmıştır. METİP I kapsamında
DEĞERLENDİRME 2010-2013 yılları arasında mevsimlik tarım işçiliğinin
yoğun olarak yer aldığı toplam 38 İl Valiliğince
hazırlanan 65 projeye yaklaşık 96 milyon TL ödenek
aktarılmıştır. Bu illere, mevsimlik tarım işçilerinin temel
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, eğitim, sağlık ve sosyal
faaliyetlere ilişkin imkânlar sunulan, elektrik, su ve
kanalizasyon alt ve üst yapısı bulunan geçici yerleşim
alanları oluşturmak üzere ödenek tahsisi yapılmıştır.
Yoğun mevsimlik tarım işçisi göçü alan illerde
mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarının
iyileştirilmesi ile çocukların okula yönlendirilmesine
yönelik faaliyetlere öncelik verilmiştir.

