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İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI (EASI) 

 

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI - The Employment and 

Social Innovation Programme), Avrupa Birliğinde istihdam, sosyal 

politika ve işgücü hareketliliğini desteklemek amacıyla doğrudan 

Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen Avrupa düzeyinde bir 

finansman aracıdır. 

 

Programın Bütçesi: € 919,47 milyon  

 

 

 

 

 



EaSI - GENEL HEDEFLER 

 

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı; 

 

 Kaliteli ve sürdürülebilir istihdamı, 

 Yeterli ve insana yaraşır sosyal korumayı,  

 Yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadeleyi,  

 Çalışma koşullarının iyileştirilmesini  

 

amaçlamaktadır.  
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EASI - ÖZEL HEDEFLER 

 AB’nin amaçlarının sahiplenilmesi, istihdam, sosyal 

işler ve içerme alanlarındaki eylemler için AB ve 

ulusal düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi;  

 

 İşgücü piyasası politikalarının ve yeterli sosyal 

koruma sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi;  

 

 AB mevzuatının güncellenmesi ve etkin biçimde 

uygulanmasının sağlanması;  
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EASI - ÖZEL HEDEFLER 

 Coğrafi hareketliliğin teşviki ve istihdam fırsatlarının 

arttırılması;  

 

 Mikro finansın özel itina gösterilmesi gereken gruplar 

ile mikro girişimler için erişilebilirliğinin arttırılması;  

 

 Sosyal girişimlerin finansmana erişimlerinin 

arttırılması 

 

programın özel amaçlarıdır.  
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PROGRESS BİLEŞENİ  
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PROGRESS - AMAÇLAR 

2014-2020 dönemi için istihdam, sosyal koruma ve çalışma 

koşullarına ilişkin olarak;  

 

Karşılaştırılabilir analitik bilgiyi geliştirmeyi ve yaymayı;  

Bilgi paylaşımını, karşılıklı öğrenmeyi ve diyaloğu 

desteklemeyi;  

Üye ülkeleri ve diğer katılımcı ülkeleri kendi politikalarını 

geliştirmeleri ve AB müktesebatını uygulamaları konusunda 

mali açıdan desteklemeyi, 

Özellikle sosyal içerme ve yoksulluk alanında sivil toplum 

kuruluşlarına da mali destek sağlamayı hedeflemektedir.  
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PROGRESS – DESTEKLENECEK ALANLAR 

 

Üç alanda AB politikalarını destekleyecektir:  

 

a) sürdürülebilir ve yüksek kaliteli istihdamın teşvik 

edilmesi,  

b) yeterli ve insan onuruna yakışır sosyal korumanın 

güvence altına alınması ile sosyal dışlanma ve 

yoksullukla mücadele, 

c) çalışma koşullarının iyileştirilmesi.  
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PROGRESS – BÜTÇE  

PROGRESS bileşenine ayrılan bütçe yaklaşık 560 milyon 

Avrodur. Fonlar aşağıdaki şekilde tahsis edilecektir:   

 

 İstihdam, özellikle genç işsizliğiyle mücadele: 

Minimum 20 %; (112 milyon Avro) 

 Sosyal koruma, sosyal içerme, yoksulluğun 

azaltılması ve önlenmesi: Minimum 50%; (280 milyon 

Avro) 

 Çalışma koşulları: Minimum 10 %. (56 milyon Avro) 

 Esneklik sağlanması açısından, bütçenin % 20'sine 

kadarının ortak konulara ayrılması öngörülmüştür. (112 

milyon Avro) 
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PROGRESS – KİMLER BAŞVURABİLİR? 

Fon için başvuru yapabilecek kurumlar; 

 

 Ulusal, bölgesel ve yerel yetkililer,  

 İstihdam hizmetleri sağlayan kurumlar;  

 Birlik hukuku kapsamında sağlanan uzman organlar,  

 Sosyal ortaklar, 

 Sivil toplum kuruluşları,  

 Yükseköğretim kurumları ve araştırma enstitüleri,  

 Değerlendirme ve etki değerlendirme uzmanları,  

 Ulusal istatistik ofisleri;  

 Medya.  
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EURES BİLEŞENİ 
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 EURES  

 

EURES (European Employment Services - Avrupa 

İstihdam Hizmetleri) işçiler arasında hareketliliği teşvik 

eden Üye Devletlerin Kamu İstihdam Hizmetleri ile 

Avrupa Komisyonu arasındaki işbirliği ağıdır.  

 

EURES ayağının aday ülkelerin katılımına açık 

olmaması nedeniyle Ülkemiz bu bileşenden 

faydalanamayacaktır.   
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MİKROFİNANS VE  

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 

BİLEŞENİ 
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MİKROFİNANS 

 Kendi işletmelerini ya da mikro girişimlerini kurmak ya 

da geliştirmek isteyen işgücü piyasasından dışlanma 

riskiyle karşı karşıya olan kesimler ile kuruluş ve 

gelişme aşamasında olan ve özellikle bu kesimleri 

istihdam eden mikro girişimler için mikro finansman 

imkânları ve buna erişimin kolaylaştırılması;  

 Mikrokredi sağlayıcıların kurumsal kapasitelerinin 

geliştirilmesi 

 Sosyal girişimlerin finansmana erişimlerinin 

kolaylaştırılması 

amaçlanmaktadır. 
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SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 

 Avrupa Komisyonu sosyal girişimcilik için ilk defa 

finansman sağlamaktadır.  

 Sağlanacak fonlar, sosyal işletmelerin köklenmesine 

yardımcı olmak için kullanılacak veya iyi fikirlerin ve 

en iyi uygulamaların daha da geliştirilmesini 

sağlayacaktır.  

 Bileşen sosyal girişimlerin, bu girişimlere kredi ve 

diğer finansal araçlar sağlayan kamu ve özel 

kuruluşlar yoluyla finansmana erişimini 

kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.  
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MİKROFİNANS VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 

Mikrofinans/sosyal girişimcilik için ayrılan bütçe 193 milyon 

Avrodur.  

 

Bu alandaki fonlar her alana minimum % 45 olmak üzere 

mikro finans ve sosyal girişimcilik arasında dağıtılacaktır. 

Ortak konulardaki projeler ise % 10’a kadar desteklenecektir. 

 

2014-2020 dönemi için sosyal girişimcileri desteklemek üzere 

toplam 86 milyon Avro ayrılmıştır. Cirosu 30 milyon Avrodan 

az olan sosyal girişimlerin 500.000 Avro’ya kadar özsermaye, 

özsermaye benzeri araçlar, kredi ve hibeye erişimi 

sağlanacaktır.  
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MİKROFİNANS VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK –  

FONLARA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? 

 

Programın Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağı 

kapsamında, aracı finansal kurumlar ile kişi ve mikro 

girişimler için mikro kredi ve/veya sosyal girişimler için 

finansman sağlayan ulusal, bölgesel ve yerel 

düzeyde kurulu kamu ve özel sektör kuruluşları 

başvuru yapabilirler. 
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ÜLKEMİZİN  

EASI PROGRAMINA  

KATILIMI 
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 EaSI Programına katılım anlaşması Şubat 2015’te Türkiye 

Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanmıştır.   

 

 Anlaşmanın onaylandığına dair Bakanlar Kurulu kararı        

21 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.   

 

 EaSI Tanıtım Toplantısı 1 Ekim 2015 tarihinde, kamu 

kurumları, üniversiteler, kalkınma ajansları, sosyal ortaklar 

ve ilgili diğer tarafların katılımıyla Ankara’da düzenlenmiştir.  
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YASAL SÜREÇ 



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği ve Mali 

Yardımlar Dairesi Başkanlığı) Programa ilişkin  

• tanıtım faaliyetlerinin koordinasyonundan,  

• teklif çağrılarının  takip edilmesinden ve duyurulmasından,  

• potansiyel başvuru sahiplerinin ve ilgili tarafların 

bilgilendirilmesinden  

sorumlu kuruluştur. 

 

Ülkemiz adına Programa her yıl 200.000 Avro katkı payı 

ödenecektir. 
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BAKANLIĞIMIZIN ROLÜ 



Mikrofinans bileşeni için öncelikle Ülkemizden bir aracı 

kurumun belirlenmesi gerekmektedir.  

 

Aracı kurum olabilecek ilgili kuruluşlarla programa ilişkin 

bilgiler ve Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan niyet 

beyanı çağrısı paylaşılmıştır.   

 

Başkanlığımız tarafından, Türkiye’den mikrofinans için bir 

aracı kuruluş belirlenmesi için ilgili taraflarla görüşmeler 

sürdürülmektedir.  
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ÜLKEMİZİN KATILIMI – MİKROFİNANS 



İlgili STK’lar, araştırma kuruluşları, akademisyenler ve 

üniversiteleri içeren bir sosyal girişimcilik irtibat listesi 

oluşturulmuştur.  

 

Söz konusu taraflarla programın detayları ve sosyal 

girişimcilik bileşenine ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.  

 

İlerleyen safhalarda, yine Türkiye’den bir aracı kuruluşun 

belirlenmesi için taraflarla görüşülecektir.  
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ÜLKEMİZİN KATILIMI – SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 



 

BAŞVURULAR VE  

DİKKATE EDİLMESİ GEREKEN 

HUSUSLAR 
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EaSI Programına ilişkin geniş kapsamlı bilgiye ve teklife 

çağrılara Komisyonun websayfası üzerinden erişilebilir:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081 

 

Bunların yanı sıra,  

• www.ikg.gov.tr 

• www.csgb.gov.tr 

• www.ab.gov.tr  

• http://www.ab-ilan.com/ 

adreslerinden EaSI Programına ilişkin güncel bilgi, çağrı ve 

duyurulara ulaşılabilir. 
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BAŞVURULAR VE DETAYLI BİLGİ İÇİN … 
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DUYURULARIN ÖZET TÜRKÇE ÇEVİRİSİ İÇİN … 

• Ülkemizden başvuru yapılabilecek teklif çağrıları Türkçe ve 

İngilizce olarak Başkanlığımızın internet sitesinde 

(www.ikg.gov.tr) yayınlanmaktadır.  
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DETAYLI BİLGİ İÇİN … 
Çağrılar, rehberler ve ilgili tüm belgeler Avrupa Komisyonu 

web sayfasında  yayınlanmaktadır.  
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TEKLİFE ÇAĞRILAR … 
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AÇIK/KAPALI TEKLİFE ÇAĞRILARIN LİSTESİ İÇİN… 
Komisyon, her yıl için yayınlanan iş planı çerçevesinde 

çağrılara çıkmaktadır.  
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BAŞVURU BELGELERİ İÇİN… 

Başvurular hem elektronik ortamda hem de posta 

yoluyla doğrudan Avrupa Komisyonuna yapılır.  
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BAŞVURU FORMU VE KAYIT İÇİN… 
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BAŞVURU FORMUNDA YER ALACAK BİLGİLER … 

• Başvuru sahibi: Kurum bilgileri, yasal temsilci, proje 

yöneticisi, ortaklar  

• Operasyonel ve finansal kapasite: Önceki ve mevcut proje 

tecrübeleri 

• Proje önerisi: Amaç, çalışma planı ve takvimi, görevler, 

beklenen sonuçlar, projenin katma değeri, destekleyici 

belgeler,  

• Bütçe: Personel harcamaları, seyahat/konaklama 

masrafları, hizmet alımları, idari harcamalar 
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

‼ Öncelikle başvuru rehberleri dikkatle okunmalıdır. 

Teklife çağrılarda yalnızca o çağrıya özel koşullar 

getirilebilmektedir. 

 

‼ Başvuru sırasında istenen belgeler eksiksiz ve posta ile 

iletilenler ıslak imzalı sunulmalıdır. 

 

‼ Son başvuru tarihine ve saatine uyulmalıdır. Posta ile 

gönderimde zarfın üzerinde gönderme tarihi ve saatinin 

okunabilir olması önemlidir.  

 



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

‼ Sunulan teklifler özellikle ilgili politika alanındaki 

hedefler ve öncelikler ile uyumlu olmalı ve AB 

katma-değerini göstermelidir. 

 

‼ Mali konulara ilişkin olarak harcamalarda AB 

kurallarına ve ihale prosedürlerine uyulması 

önemlidir. Başvuru rehberinin ekinde finansal hususlara 

ilişkin ayrı bir rehber yayınlanmaktadır.   

 

‼ Başvuruların bir kısmında farklı ülkelerden veya aynı 

ülkeden ortakların olması şartı getirilmektedir.  

 



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

‼ Bazı teklife çağrılar kapsamında sorumlu kurum olan 

Bakanlığımızdan alınacak bir ön onay/yetkilendirme 

yazısı talep edilebilmektedir.   

 

‼ Başvurular ve projenize ilişkin tüm yazışmalar doğrudan 

Avrupa Komisyonu ile ve İngilizce olarak yapılacaktır.    

 

‼ Eşfinansman nakit para olarak sağlanmayabilir. Uygun 

olan başvurularda projede çalışan personelin maaş 

harcamaları eşfinansman olarak gösterilebilir.   
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İLETİŞİM ve BİLGİ İÇİN … 
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easi@ikg.gov.tr – easi@csgb.gov.tr 

 

http://ikg.gov.tr – http://www.csgb.gov.tr 

 

@EaSITurkiye 

 

EASI CSGB/IKG 



 

 

 

İLGİNİZ İÇİN  

TEŞEKKÜR EDERİZ 
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