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Ev Sah�b� G�r�ş�mc�ler

Erasmus for Young  
Entrepreneurs

İş�n�z� büyütmek veya Avrupa 
pazarlarına mı g�rmek 
�st�yorsunuz?

Başka g�r�ş�mc�lerle �let�ş�me 
m� geçmek �st�yorsunuz?
İşletmen�z �ç�n taze f�k�rler� 
nasıl alacağınızı mı merak 
ed�yorsunuz ?

TAM SİZE GÖRE !



Erasmus for Young Entrepreneurs:

Ned�r?

Neden yen� b�r g�r�ş�mc�ye  
Ev Sah�pl�ğ� Yapmalı ?
BU BİR KAZAN-KAZAN TEKLİFİDİR

Faydaları:
 
 

 

 

“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. Ev 
sah�b� g�r�ş�mc� olarak ağırladığınız k�ş� program dah�l�nde 
b�r h�be alır ve ş�rket�n�ze herhang� b�r ücret yansımaz. Bu 
program, s�z�nle �şb�rl�ğ� yapacak yen� g�r�ş�mc�yle aranızda 
deney�mler�n�z� paylaşma fırsatı sunar. Program dah�l�nde 
değ�ş�m sürec� en az b�r en fazla altı aydır.

•  Uluslararası temaslar gel�şt�receks�n�z
•  Taze f�k�rler� olan c�dd� ve �stekl� yen� b�r g�r�ş�mc�yle 

çalışab�leceks�n�z
•  D�ğer pazarlar hakkında b�lg� ed�neceks�n�z
•  İş�n�z� gel�şt�rmek �ç�n yen�l�kç� çözümler 

bulab�leceks�n�z
•  Potans�yel �şb�rl�ğ� fırsatlarını keşfedeb�leceks�n�z
•  İş�n�z� başka b�r ülkede gen�şleteb�leceks�n�z

Erasmus for Young Entrepreneurs:

Ned�r?

Neden yen� b�r g�r�ş�mc�ye  
Ev Sah�pl�ğ� Yapmalı ?
BU BİR KAZAN-KAZAN TEKLİFİDİR

Faydaları:
 
 

 

 

“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. Ev 
sah�b� g�r�ş�mc� olarak ağırladığınız k�ş� program dah�l�nde 
b�r h�be alır ve ş�rket�n�ze herhang� b�r ücret yansımaz. Bu 
program, s�z�nle �şb�rl�ğ� yapacak yen� g�r�ş�mc�yle aranızda 
deney�mler�n�z� paylaşma fırsatı sunar. Program dah�l�nde 
değ�ş�m sürec� en az b�r en fazla altı aydır.

•  Uluslararası temaslar gel�şt�receks�n�z
•  Taze f�k�rler� olan c�dd� ve �stekl� yen� b�r g�r�ş�mc�yle 

çalışab�leceks�n�z
•  D�ğer pazarlar hakkında b�lg� ed�neceks�n�z
•  İş�n�z� gel�şt�rmek �ç�n yen�l�kç� çözümler 

bulab�leceks�n�z
•  Potans�yel �şb�rl�ğ� fırsatlarını keşfedeb�leceks�n�z
•  İş�n�z� başka b�r ülkede gen�şleteb�leceks�n�z

Erasmus for Young Entrepreneurs:

Ned�r?

Neden yen� b�r g�r�ş�mc�ye  
Ev Sah�pl�ğ� Yapmalı ?
BU BİR KAZAN-KAZAN TEKLİFİDİR

Faydaları:
 
 

 

 

“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. Ev 
sah�b� g�r�ş�mc� olarak ağırladığınız k�ş� program dah�l�nde 
b�r h�be alır ve ş�rket�n�ze herhang� b�r ücret yansımaz. Bu 
program, s�z�nle �şb�rl�ğ� yapacak yen� g�r�ş�mc�yle aranızda 
deney�mler�n�z� paylaşma fırsatı sunar. Program dah�l�nde 
değ�ş�m sürec� en az b�r en fazla altı aydır.

•  Uluslararası temaslar gel�şt�receks�n�z
•  Taze f�k�rler� olan c�dd� ve �stekl� yen� b�r g�r�ş�mc�yle 

çalışab�leceks�n�z
•  D�ğer pazarlar hakkında b�lg� ed�neceks�n�z
•  İş�n�z� gel�şt�rmek �ç�n yen�l�kç� çözümler 

bulab�leceks�n�z
•  Potans�yel �şb�rl�ğ� fırsatlarını keşfedeb�leceks�n�z
•  İş�n�z� başka b�r ülkede gen�şleteb�leceks�n�z



Erasmus for Young Entrepreneurs

uygulama:
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 
yen� b�r g�r�ş�mc� bulmanız �ç�n yardımcı ve destek olacaktır. 

Yen� g�r�ş�mc� s�z�nle �şb�rl�ğ� yapmak ve �ş�n�z�n gel�ş�m�ne 
katkıda bulunmak üzere ş�rket�n�zde zaman geç�recek, s�z 
de g�r�ş�mc�l�k deney�m�n�z� onunla paylaşacaksınız. Bu, 
s�z�n başkasına devredemeyeceğ�n�z k�ş�sel b�r yükümlülü-
ğünüz olacaktır. 

Başvuru sürec�n�z boyunca yakınınızda s�ze yardımcı 
olab�lecek b�r �let�ş�m noktası olacaktır. 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.

Aşağıdak�koşulları
sağlayanlar programdan
EV SAHİBİ GİRİŞİMCİ
olarak yararlanab�l�rler:
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Katılımcı ülkelerden b�r�nde da�m� olarak 
�kamet ed�yorsanız ve ş�rket�n�z bu ülkede 
kayıtlıysa;

B�r KOBİ'n�n sah�b�/yönet�c�s� �sen�z veya 
doğrudan yönet�m kurulu düzey�nde 
yetk�l�ysen�z (çalışan değ�l);

3 yıldan fazla süred�r g�r�ş�mc� (çalışan değ�l) 
olarak b�r ş�rket �şlet�yorsanız;

B�lg�n�z� ve deney�m�n�z� yen� b�r g�r�ş�mc� �le 
paylaşmaya ve mentor olarak hareket etmeye 
hazırsanız.

Aşağıdak�koşulları
sağlayanlar programdan
EV SAHİBİ GİRİŞİMCİ
olarak yararlanab�l�rler:  
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"Ev Sah�b� 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. S�ze uygun b�r yen� g�r�ş�mc�y� yerel 
�rt�bat noktası yardımı �le bulun ve 
değ�ş�m �ç�n hazırlanın

3.  Yen� g�r�ş�mc�y� davet ed�n ve sınır 
ötes� g�r�ş�mc� değ�ş�m�n�n 
kazanımlarından yararlanın
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Ev Sah�b� G�r�ş�mc�ler

Tw�tter @EYEprogramme

Facebook EYEprogramme

ET-01-17-958-EN
-C

do�:10.2873/35603

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

Daha fazla b�lg� �ç�n

Yerel İrt�bat Noktası:
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