
Kend� �ş�n�z� kurmayı 
düşünüyor ama nasıl 
yapacağınızı 
b�lm�yor musunuz?

Ya da kurduğunuz 
�ş�n�z� gel�şt�rmek m� 
�st�yorsunuz?
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"Yen� G�r�ş�mc�ler �ç�n Erasmus"a katılmalısınız?
Neden

Yen� b�r g�r�ş�mc� �sen�z, “Yen� G�r�ş�mc�ler �ç�n 
Erasmus” s�ze başka b�r katılımcı ülkede küçük 
veya orta ölçekl� �şletme (KOBİ) sah�b� deney�ml� 
b�r g�r�ş�mc� �le �şb�rl�ğ� fırsatı sunar. 

Program aşağıdak�ler� becer�ler� gel�şt�r�r:
• G�r�ş�mc�l�k
• Rekabet gücü
• Uluslararasılaşma
• Yen� kurulan �şletmeler�n (start-up) ve mevcut 

KOBİ'ler�n büyümes�

Program, Avrupa B�rl�g� ülkeler� ve katılan d�ger 
ülkelerde geçerl�d�r ve KOBI'ler�n b�r �ş� yönetmek 
�ç�n gerekl� tekn�k b�lg� ve yönet�m becer�ler�n�n 
gel�şmes�ne katkıda bulunur.
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"Yen� G�r�ş�mc�ler �ç�n Erasmus"a katılmalısınız?

K�mler katılab�l�r?
•  Kend� �ş�n� kurmayı planlayan  

veya �ş�n� yen� kurmuş g�r�ş�mc�ler 
(3 yıldan az deney�ml�)

•  Kend� KOBİ'ler�n�n yönet�m�nde
3 yıldan fazla deney�ml�
g�r�ş�mc�ler (ş�rket sah�pler� veya üst düzey yönet�c�ler�) 

 

Katılımcılar �ç�n yaş sınırı yoktur!

Faydası neler?

"Yen� G�r�ş�mc�ler �ç�n Erasmus"
hem yen� hem de ev sah�b� g�r�ş�mc�ler
�ç�n kazan-kazan model�d�r.

Yen� g�r�ş�mc�ler:

Ev sah�b� g�r�ş�mc�ler:

•  Deney�ml� b�r g�r�ş�mc�den prat�k b�lg�ler 
ve öner�ler alın 

•  Uluslararası �let�ş�m ağı kurun

•  D�ğer pazarlar hakkında b�lg� sah�b� olun

•  Potans�yel sağlayıcıları, müşter�ler� ve 
ortak g�r�ş�m fırsatlarını keşfed�n

•  Yen� becer�lere ve yen�l�kç� b�lg�lere er�ş�n

•  S�ze yen� f�k�rler kazandırab�lecek taze 
z�h�nl� yen� b�r g�r�ş�mc� �le �şb�rl�ğ� yapın

•  D�ğer pazarlar hakkında b�lg� ed�n�n 

•  Başka b�r ülkeden yen� b�r g�r�ş�mc� �le 
ortaklık kurma fırsatı elde ed�n

Yen� b�r g�r�ş�mc� �sen�z, “Yen� G�r�ş�mc�ler �ç�n 
Erasmus” s�ze başka b�r katılımcı ülkede küçük 
veya orta ölçekl� �şletme (KOBİ) sah�b� deney�ml� 
b�r g�r�ş�mc� �le �şb�rl�ğ� fırsatı sunar. 

Program aşağıdak�ler� becer�ler� gel�şt�r�r:
• G�r�ş�mc�l�k
• Rekabet gücü
• Uluslararasılaşma
• Yen� kurulan �şletmeler�n (start-up) ve mevcut 

KOBİ'ler�n büyümes�

Program, Avrupa B�rl�g� ülkeler� ve katılan d�ger 
ülkelerde geçerl�d�r ve KOBI'ler�n b�r �ş� yönetmek 
�ç�n gerekl� tekn�k b�lg� ve yönet�m becer�ler�n�n 
gel�şmes�ne katkıda bulunur.

K�mler katılab�l�r?
•  Kend� �ş�n� kurmayı planlayan  

veya �ş�n� yen� kurmuş g�r�ş�mc�ler 
(3 yıldan az deney�ml�)

•  Kend� KOBİ'ler�n�n yönet�m�nde
3 yıldan fazla deney�ml�
g�r�ş�mc�ler (ş�rket sah�pler� veya üst düzey yönet�c�ler�) 

 

Katılımcılar �ç�n yaş sınırı yoktur!

Faydası neler?

"Yen� G�r�ş�mc�ler �ç�n Erasmus"
hem yen� hem de ev sah�b� g�r�ş�mc�ler
�ç�n kazan-kazan model�d�r.

Yen� g�r�ş�mc�ler:

Ev sah�b� g�r�ş�mc�ler:

•  Deney�ml� b�r g�r�ş�mc�den prat�k b�lg�ler 
ve öner�ler alın 

•  Uluslararası �let�ş�m ağı kurun

•  D�ğer pazarlar hakkında b�lg� sah�b� olun

•  Potans�yel sağlayıcıları, müşter�ler� ve 
ortak g�r�ş�m fırsatlarını keşfed�n

•  Yen� becer�lere ve yen�l�kç� b�lg�lere er�ş�n

•  S�ze yen� f�k�rler kazandırab�lecek taze 
z�h�nl� yen� b�r g�r�ş�mc� �le �şb�rl�ğ� yapın

•  D�ğer pazarlar hakkında b�lg� ed�n�n 

•  Başka b�r ülkeden yen� b�r g�r�ş�mc� �le 
ortaklık kurma fırsatı elde ed�n

Program
nasıl çalışır?

K�mler katılab�l�r?
•  Kend� �ş�n� kurmayı planlayan  

veya �ş�n� yen� kurmuş g�r�ş�mc�ler 
(3 yıldan az deney�ml�)

•  Kend� KOBİ'ler�n�n yönet�m�nde
3 yıldan fazla deney�ml�
g�r�ş�mc�ler (ş�rket sah�pler� veya üst düzey yönet�c�ler�) 

 

Katılımcılar �ç�n yaş sınırı yoktur!

Faydası neler?

"Yen� G�r�ş�mc�ler �ç�n Erasmus"
hem yen� hem de ev sah�b� g�r�ş�mc�ler
�ç�n kazan-kazan model�d�r.

Yen� g�r�ş�mc�ler:

Ev sah�b� g�r�ş�mc�ler:

•  Deney�ml� b�r g�r�ş�mc�den prat�k b�lg�ler 
ve öner�ler alın 

•  Uluslararası �let�ş�m ağı kurun

•  D�ğer pazarlar hakkında b�lg� sah�b� olun

•  Potans�yel sağlayıcıları, müşter�ler� ve 
ortak g�r�ş�m fırsatlarını keşfed�n

•  Yen� becer�lere ve yen�l�kç� b�lg�lere er�ş�n

•  S�ze yen� f�k�rler kazandırab�lecek taze 
z�h�nl� yen� b�r g�r�ş�mc� �le �şb�rl�ğ� yapın

•  D�ğer pazarlar hakkında b�lg� ed�n�n 

•  Başka b�r ülkeden yen� b�r g�r�ş�mc� �le 
ortaklık kurma fırsatı elde ed�n

Uygulamada, program farklı 
konsors�yumlar altında yer alan yerel 
�rt�bat noktaları ağı tarafından 
yürütülmekted�r. Bu �rt�bat noktaları, 
çevr�m�ç� başvurunuzu yaptıktan sonra 
�ht�yacınız olan tüm desteğ� sağlamaktadır.
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"Genç 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 olan eşleşmey� yerel �rt�bat 
noktası yardımı �le bulun ve değ�ş�m �ç�n 
hazırlanın

3.   Yurtdışında tecrübel� b�r g�r�ş�mc�n�n 
yanına g�d�n veya yen� b�r g�r�ş�mc�y� 
ş�rket�n�zde s�z ağırlayın, böylece sınır 
ötes� g�r�ş�mc� değ�ş�m�n�n 
avantajlarından faydalanın
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adres�n� yerel �rt�bat noktalarını öğrenmek ve ayrıntılı 

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