MEVSİMLİK
GEZİCİ
TARIM
İŞÇİLERİNİN
ÇALIŞMA
VE
SOSYAL
HAYATLARININ İYİLEŞTİRİLME PROJESİ (METİP) ÇERÇEVESİNDE TAHSİS
EDİLEN ÖDENEĞİN KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
I. Amaç ve Kapsam
Bu usul ve esasların amacı mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının
iyileştirilmesi projesi (METİP) çerçevesinde Valiliklerce hazırlanacak projelere Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tahsis edilecek ödeneğin dağıtımı, kullanımı, izlenmesi ve
denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
II. Dayanak
Bu Usul ve Esaslar 16.04.2010 tarih ve 27531 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/06 Sayılı
Başbakanlık Genelgesinin 18. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
III. Genel Esaslar
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkisine verilen ödenekten METİP kapsamında,
Valiliklerce hazırlanan projelerde yer alan eğitim, sağlık, altyapı, barınma, sosyal çevre ile
ilişkiler ve genelgede belirtilen diğer hususların gerçekleştirilmesi için 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca il özel idarelerine aktarma yapılır ve işlemler bu madde
hükümlerine göre yürütülür..
2. Ödenek aktarılacak projelerin süresi en fazla bir yıl olacaktır.
3. Projenin çeşitli nedenlerle öngörülen sürede tamamlanamaması ya da niteliği gereği gelecek
yıllarda da uygulanabilecek olması durumunda, Valilikçe gerekçesi ile birlikte Bakanlığa
bildirilir ve uygun görülmesi halinde proje süresi bir yıl daha uzatılabilir.
4. Proje için gönderilecek ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz.
5. Ödeneğin tamamının proje süresi içerisinde kullanılamaması halinde kalan kısım yine METİP
kapsamında yapılacak ilave işlerde kullanılabilir. Ayrıca, Valilikler proje bileşenleri arasında
değişiklik ve aktarma yapmaya yetkilidir. Bu tür değişiklikler ilk izleme raporunda Bakanlığa
bildirilir.
6. METİP kapsamındaki ödenekten iş makinesi alınamaz. il özel idaresi ve işbirliği yapılan diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının makine parkının yetersizliği durumunda alt yapı işlemleri hizmet
alımı yolu ile gerçekleştirilebilir.
7. Projelerin hazırlanması, maliyetlerin hesaplanması ve teknik kontrol işlemleri il özel
idarelerince yapılır. Gerektiğinde İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ve diğer kuruluşlardan
destek sağlanır.
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IV. Projesi Hazırlama ve Değerlendirme Süreci
8. METİP uygulama eylem planında öngörülen eğitim, sağlık, ulaşım, barınma, altyapı ve sosyal
çevre ile ilişkiler kapsamında il genelinde yapılacak faaliyetlerin tamamı her bir faaliyet için
gerekli maliyet verilerini de içerecek şekilde tek bir projede toplanarak Bakanlığa gönderilir.
9. Eylem planına uygun olarak Valiliklerce hazırlanan projeler, Ek-1’de örneği olan Valilik Proje
Teklif Formuna göre hazırlanıp Bakanlığa gönderilir. Projenin maliyetlendirmesi KDV dâhil
olarak yapılır.
10. Bakanlığa gönderilen projeler, Bakanlıkta oluşturulan Proje Değerlendirme Komisyonunda
bir ay içerisinde değerlendirilir. Değerlendirmede özellikle, METİP amaçlarına uygunluk, soruna
çözüm sağlayabilme derecesi, hedef kitlenin genişliği, maliyet unsuru ve yerel katkılar dikkate
alınır.
11. Projeler değerlendirilirken, uygulanacak olan ilin sosyo-ekonomik durumu göz önünde
bulundurularak alt yapı ve diğer uygulamaların aciliyeti, alternatif ve daha ucuz imkânlarla
karşılanıp karşılanamayacağı, çevre şartları değerlendirilerek, yerleşim yerlerindeki kiralık konut
hizmeti ile işveren çiftçilerin mevsimlik işçilere kendi imkânları ile sunabilecekleri hizmetler
öncelikle göz önünde bulundurulur.
12. Projelerin altyapısının daha sonraki yıllarda da kullanılıp kullanılmayacağı dikkate alınarak,
uzun süreli altyapıların kullanılacağı projelere öncelik verilir.
13. Bakanlık desteklenmesini uygun bulduğu projelerin içerik ve bütçesinde gerektiğinde
revizyon talep edebilir. Valilik gerekli revizyonları yaparak değiştirilen proje teklifi formunu
yeniden Bakanlığa gönderir.
14. Proje Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilen projeler, projelere tahsis edilecek ödenek
miktarı da belirlenerek Bakanın onayına sunulur.
15. Bakanlık tarafından değerlendirilen projeler ile tahsis edilen ödenek miktarı Valiliklere
bildirilir ve internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.
16. Valilikçe il özel idaresi adına METİP kapsamında ödenek aktarılacak projelerde kullanılmak
üzere Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde hesap açtırılır.
Açılan hesapla ilgili bilgiler Bakanlığa bildirilir. Desteklenmesi uygun görülen projelerin ödeneği
bu hesaba aktarılır.
V. İzleme, Değerlendirme ve Denetim
17. Valilik projeyi yürütmek, izlemek ve değerlendirmek üzere METİP Proje Koordinasyon
birimi oluşturur. Valilik bünyesinde ildeki diğer projelerin koordinasyonundan sorumlu mevcut
birimler varsa söz konusu birimler METİP kapsamında proje koordinasyon birimi olarak da
görevlendirebilir. Bu birim ayrıca Bakanlığa gönderilecek METİP’e ilişkin izleme raporlarını
hazırlamakla sorumludur.
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18. Projelerin uygulanmasında illerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar sorumludur. Valiler
projelerin beklemeden hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli her türlü tedbiri alır.
19. Projelerin uygulanmasında gelinen aşamaları ve ödeneklerin kullanıldığı gider kalemlerini
gösteren listeleri içeren raporlar Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonu itibarıyla Bakanlığa
gönderilir. Fatura ve diğer ödeme belgeleri ile muhasebe kayıtları il özel idaresinde muhafaza
edilir.
20. Bakanlıkça illerden gelen izleme raporları birleştirilerek yıl sonunda Mevsimlik Gezici Tarım
İşçileri İzleme Kurulu’na sunulur.
21. Harcamaların denetimi il özel idarelerinin tabi olduğu hükümlere göre yapılır.

Ek: Valilik Proje Teklif Formu
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