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“Erasmus’a giderken Craigslist veya 
Facebook’u kullanarak kalacak yer bulmak 

oldukça zor ve yıpratıcı bir süreçti.” 

Erasmus Öğrencisi



1. Erasmus öğrencilerini ve kirasını 
paylaşmak isteyen ev sahiplerini 
buluşturan bir platform kurduk.

2. Facebook verileri sayesinde 
benzer kişileri buluşturuyoruz.

3. Kimlik bilgilerini göz önünde 
bulundurarak güvenli bir 
platform sağlıyoruz.

4. Düşük komisyon bedelleri 
sayesinde toplam kira bedelini 
düşürüyoruz.

1. Erasmus öğrencisi Türkiye’ye 
geldiğinde yer bulmakta sıkıntı 
çekiyor. 

2. Yaşam giderleri giderek 
yükseliyor.

3. Nakit kira ödemeleri risk taşıyor.

4. İnternet üzerinden konaklama 
bulmak güvenli değil.

5. Çoğu emlakçı İngilizce bilmiyor.

SORUNLAR ÇÖZÜMLERİMİZ





Çalışanlarımız şu an neredeler?

Merkezimiz

Temsilcilerimiz

Ofisimiz



• Ev sahiplerini evlerinde ziyaret ediyoruz.

• Kimlik, telefon, adres ve Facebook bilgilerini topluyoruz. 

• ESN ve Erasmus Istanbul Facebook grubumuz sayesinde önceden problem 
çıkarmış ev sahiplerini kara listemize alıyoruz.

• Sağladığımız bu servisler sayesinde daha güvenilir ev sahipleriyle
öğrencileri buluşturuyoruz.

Öğrenciler için nasıl daha güvenli 
konaklama sağlayacağız?



ErasmusInn burs fonu nedir?

Hayallerinizi gerçekleştirmenin önündeki tek engel 
para olmamalı!

• Yeni kurduğumuz fon ile Türkiye’de okuyan öğrencilere Erasmus 
programıyla yurtdışında okuma imkanı sunuyoruz. Biz büyüdükçe fonumuz 
da bizimle beraber büyüyor! 

• Web sitemizde gerçekleşen her işlem için “ErasmusInn ile yurtdışında 

okumak artık hayal değil!” fonuna 5 Euro katkıda bulunuyoruz. 

• Yıldan yıla ErasmusInn büyüdükçe bizde daha çok öğrencinin Erasmus 
sırasındaki konaklama giderlerinin tamamını karşılama imkanına 
erişiyoruz.



ErasmusInn ile Erasmus’a

Türkiye’deki öğrencilerin dünya vatandaşı olması 
yolunda önemli bir adım atıyoruz. AB kültürüyle 
tanışmış öğrencilerimiz ile Türkiye ilgili ön yargıları 
ortadan kaldırmayı hedefliyoruz!
• Üniversitelerin ne kadar pahalı olabildiğini ve birçok öğrencinin “Zaten 

burada zar zor geçiniyoruz bir de Avrupa’da nasil bir dönem 
yaşayacağız” gibi bir sorunla karşı karşıya kaldığının farkındayız. Bizler 
öğrencilerin Erasmus gibi bir imkandan faydalanarak mezun olması 
gerektiğine inanıyoruz.

• Fonumuzu tanıtmak amacı ile yapacağımız yarışma ile 1 
öğrencimizin Erasmus’daki bütün konaklama giderlerini 

sağlıyoruz. 
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