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Yen� G�r�ş�mc�

Erasmus for Young
Entrepreneurs
TAM SİZE GÖRE!

B�r �ş f�kr�n�z var veya
kend� ş�rket�n�z� kurmaya karar 
verd�n�z...

Pek� bu f�kr�n �şe yarayıp yaramayacağını 
merak mı ed�yorsunuz?



Erasmus for Young Entrepreneurs:

Ned�r?

Neden
b�r değ�ş�m programına
katılmak gerek�r?

 

 

Heps� bu değ�l!
Ayrıca:

 

“Yen� G�r�ş�mc�ler �ç�n Erasmus”, Avrupa B�rl�ğ� 
tarafından f�nanse ed�len g�r�ş�mc�ler �ç�n b�r 
değ�ş�m programıdır. Başka b�r katılımcı 
ülkede deney�ml� b�r g�r�ş�mc�yle b�rl�kte 
çalışma ve �ş�n�z� gel�şt�rmek �ç�n �ht�yaç 
duyduğunuz becer�ler� güçlend�rme fırsatı 
sunar. Program dah�l�nde yurtdışında kalma 
süres� en az b�r en çok altı aydır.

İş kurmak �ç�n yen� adım atmış ya da atma 
aşamasında b�r g�r�ş�mc� olarak kend�n�z� yol
ayrımlarında bulab�l�rs�n�z. Bu sırada, �lk 
elden rehberl�ğe �ht�yacınız olacaktır. 
Deney�ml� b�r g�r�ş�mc� �le yapılacak �şb�rl�ğ�, 
sorularınızı cevaplamanıza ve s�z� kend� 
ş�rket�n�z� başarıyla yönetmeye 
hazırlanmanıza yardımcı olacaktır.

• Uluslararası temaslar gel�şt�receks�n�z
• Başka b�r pazarı ve �ş yapmanın farklı 

yollarını tanıyacaksınız
• Sektöre özgü becer�ler�n�z� 

güçlend�receks�n�z
• Başarılı �ş adamları �le tanışacaksınız
• Potans�yel �şb�rl�ğ� fırsatlarını 

keşfedeceks�n�z
• Değ�ş�m�n�z �ç�n f�nansal destek alacaksınız

Erasmus for Young Entrepreneurs:

Ned�r?

Neden
b�r değ�ş�m programına
katılmak gerek�r?

 

 

Heps� bu değ�l!
Ayrıca:

 

“Yen� G�r�ş�mc�ler �ç�n Erasmus”, Avrupa B�rl�ğ� 
tarafından f�nanse ed�len g�r�ş�mc�ler �ç�n b�r 
değ�ş�m programıdır. Başka b�r katılımcı 
ülkede deney�ml� b�r g�r�ş�mc�yle b�rl�kte 
çalışma ve �ş�n�z� gel�şt�rmek �ç�n �ht�yaç 
duyduğunuz becer�ler� güçlend�rme fırsatı 
sunar. Program dah�l�nde yurtdışında kalma 
süres� en az b�r en çok altı aydır.

İş kurmak �ç�n yen� adım atmış ya da atma 
aşamasında b�r g�r�ş�mc� olarak kend�n�z� yol
ayrımlarında bulab�l�rs�n�z. Bu sırada, �lk 
elden rehberl�ğe �ht�yacınız olacaktır. 
Deney�ml� b�r g�r�ş�mc� �le yapılacak �şb�rl�ğ�, 
sorularınızı cevaplamanıza ve s�z� kend� 
ş�rket�n�z� başarıyla yönetmeye 
hazırlanmanıza yardımcı olacaktır.

• Uluslararası temaslar gel�şt�receks�n�z
• Başka b�r pazarı ve �ş yapmanın farklı 

yollarını tanıyacaksınız
• Sektöre özgü becer�ler�n�z� 

güçlend�receks�n�z
• Başarılı �ş adamları �le tanışacaksınız
• Potans�yel �şb�rl�ğ� fırsatlarını 

keşfedeceks�n�z
• Değ�ş�m�n�z �ç�n f�nansal destek alacaksınız

Erasmus for Young Entrepreneurs:

Ned�r?

Neden
b�r değ�ş�m programına
katılmak gerek�r?

 

 

Heps� bu değ�l!
Ayrıca:

 

“Yen� G�r�ş�mc�ler �ç�n Erasmus”, Avrupa B�rl�ğ� 
tarafından f�nanse ed�len g�r�ş�mc�ler �ç�n b�r 
değ�ş�m programıdır. Başka b�r katılımcı 
ülkede deney�ml� b�r g�r�ş�mc�yle b�rl�kte 
çalışma ve �ş�n�z� gel�şt�rmek �ç�n �ht�yaç 
duyduğunuz becer�ler� güçlend�rme fırsatı 
sunar. Program dah�l�nde yurtdışında kalma 
süres� en az b�r en çok altı aydır.

İş kurmak �ç�n yen� adım atmış ya da atma 
aşamasında b�r g�r�ş�mc� olarak kend�n�z� yol
ayrımlarında bulab�l�rs�n�z. Bu sırada, �lk 
elden rehberl�ğe �ht�yacınız olacaktır. 
Deney�ml� b�r g�r�ş�mc� �le yapılacak �şb�rl�ğ�, 
sorularınızı cevaplamanıza ve s�z� kend� 
ş�rket�n�z� başarıyla yönetmeye 
hazırlanmanıza yardımcı olacaktır.

• Uluslararası temaslar gel�şt�receks�n�z
• Başka b�r pazarı ve �ş yapmanın farklı 

yollarını tanıyacaksınız
• Sektöre özgü becer�ler�n�z� 

güçlend�receks�n�z
• Başarılı �ş adamları �le tanışacaksınız
• Potans�yel �şb�rl�ğ� fırsatlarını 

keşfedeceks�n�z
• Değ�ş�m�n�z �ç�n f�nansal destek alacaksınız



Erasmus for Young Entrepreneurs

uygulamada:

 

Program, katılan ülkelerdek� T�caret Odaları, 
kuluçka merkezler� ve d�ğer sektörel destek 
kuruluşlarından oluşan yerel �rt�bat noktaları 
ağı tarafından yürütülmekted�r.

Onl�ne başvurunuzu gerçekleşt�rd�kten ve 
programa kabul ed�ld�kten sonra, ülken�zde 
seçeceğ�n�z �rt�bat noktası s�ze ev sah�b� 
g�r�ş�mc�n�z� bulmanız �ç�n yardımcı ve destek 
olacaktır.

Yurtdışında kaldığınız süre boyunca günlük 
konularda da yardım alab�leceks�n�z.

Ülken�zdek� �let�ş�m noktaları hakkında daha 
detaylı b�lg� �ç�n programın web s�tes�nde yer 
alan "Yerel �let�ş�m noktanız"  bölümünü 
z�yaret ed�n.
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B�r �ş kurmayı c�dd� şek�lde planlayan 
"g�r�ş�mc� adayı" VEYA son 3 yıl �ç�nde 
kend� �ş�n� başlatmış g�r�ş�mc�ler.
Yaş sınırı yoktur!

Da�m� �kametgahınız (programda 
bel�rt�ld�ğ� g�b�) katılımcı ülkelerden 
b�r�ndeyse;

Somut b�r proje veya �ş f�kr�n� açıklayan 
b�r �ş planınız varsa;

Başka b�r katılımcı ülkeden deney�ml� b�r 
g�r�ş�mc� �le geç�rd�ğ�n�z süre boyunca 
�şb�rl�ğ� yapmak konusunda 
mot�vasyonunuzu ve programa olan 
bağlılığınızı açıkça göstereb�l�yorsanız;

Ev sah�b� g�r�ş�mc�n�n �ş�n�n gel�ş�m�ne 
katkıda bulunmaya hazırsanız;

Yurtdışında kalış masraflarınızı 
karşılamak �ç�n program fonunun 
dışında �ht�yacınız olan fonu karşılamaya 
hazırsanız.

Aşağıdak�koşulları
sağlayanlar programdan
YENİ GİRİŞİMCİ
olarak yararlanab�l�rler:
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"Yen� G�r�ş�mc�ler �ç�n Erasmus"a 
katılmak  oldukça kolay:

1.  www.erasmus-entrepreneurs.eu 
adres�nden kabul kr�terler�n� ve 
başvuru sürec�n� öğren�n 

2.  Özgeçm�ş�n�z� (CV); katılım 
gerekçen�z�/amaçlarınızı; �ş planınızı 
hazırlayın

3.  www.erasmus-entrepreneurs.eu 
adres�nden çevr�m�ç� başvuru yapın

4.  Uygun b�r ev sah�b� g�r�ş�mc�y� yerel 
�rt�bat noktası yardımı �le bulun ve 
değ�ş�m �ç�n hazırlanın

5.  Ev sah�b� g�r�ş�mc�n�z�n yanına
g�d�n ve sınır ötes� g�r�ş�mc� 
değ�ş�m�n�n kazanımlarından 
faydalanın

 

 

 

   
 

 

 

"Yen� G�r�ş�mc�ler �ç�n Erasmus"a 
katılmak  oldukça kolay:

1.  www.erasmus-entrepreneurs.eu 
adres�nden kabul kr�terler�n� ve 
başvuru sürec�n� öğren�n 

2.  Özgeçm�ş�n�z� (CV); katılım 
gerekçen�z�/amaçlarınızı; �ş planınızı 
hazırlayın

3.  www.erasmus-entrepreneurs.eu 
adres�nden çevr�m�ç� başvuru yapın

4.  Uygun b�r ev sah�b� g�r�ş�mc�y� yerel 
�rt�bat noktası yardımı �le bulun ve 
değ�ş�m �ç�n hazırlanın

5.  Ev sah�b� g�r�ş�mc�n�z�n yanına
g�d�n ve sınır ötes� g�r�ş�mc� 
değ�ş�m�n�n kazanımlarından 
faydalanın



Tw�tter @EYEprogramme

Facebook EYEprogramme

 

ET-01-17-957-EN
-C

do�:10.2873/71552

Daha fazla b�lg� �ç�n

www.erasmus-entrepreneurs.eu
adres�n� yerel �rt�bat noktalarını öğrenmek ve ayrıntılı 

b�lg�ye ulaşmak �ç�n z�yaret edeb�l�rs�n�z

veya
the Erasmus for Young Entrepreneurs destek of�s�ne 

aşağıdak� e-ma�l adres�nden ulaşab�l�rs�n�z:
support@erasmus-entrepreneurs.eu

Yerel İrt�bat Noktası:
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