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GİRİŞ
1

AB'nin yükseköğretim için modernizasyon gündemi ( ) giderek daha yüksek oranda bilgi temelli hale gelen
ekonomilerimiz ve toplumlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için Avrupa'daki yükseköğretim sistemlerini
desteklemektedir. Bilgi tabanını genişletmek ve ilerlemeyi hızlandırmak için giderek artan sayıda Avrupa
vatandaşı yüksek seviyede bilgi ve yetkinliğe ihtiyaç duymaktadır. Kaliteli kitlesel yükseköğretim
sistemlerinin geliştirilmesinde karşılaşılan başlıca zorluklardan biri, öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları
ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli maddi koşullara sahip olmalarını sağlamaktır. Bunun
ulusal düzeyde nasıl sağlanacağı konusu, yükseköğretimin toplumsal boyutunun kilit bir unsurudur ve
bundan ötürü öğrenci harç ve destek sistemleri, ulusal politikaların önemli araçlarıdır.
Bununla birlikte, öğrenci harçlarının ve desteklerin etkileşimiyle ilgili konular karmaşıktır ve Avrupa
düzeyinde doğru bir şekilde karşılaştırma yapmak zordur. Harçlar ve destekler, yükseköğretime erişimi
destekleme (veya caydırma) konusunda önemli bir rol oynar ve aynı zamanda eğitimde ilerleme ve eğitimi
tamamlanma oranlarını da etkilerler. Harçlar maddi bir yük getirirken, –bu yük harçların doğasına ve
öğrenci ve ailelerinin sosyoekonomik koşullarına bağlı olarak daha çok veya daha az önemli olabilir destek önlemleri eğitimin önündeki mali engelleri hafifletebilir.
AB mevzuatı uyarınca, tüm AB vatandaşları, ev sahipliği yapan bir ülkenin eğitim sisteminde, ülkenin
kendi vatandaşlarıyla aynı şartlar altında okuma hakkına sahiptir. Bir başka deyişle, ev sahibi öğrencilere
uygulanan harç ve destek düzenlemeleri tüm AB öğrencileri için de geçerlidir.
Harçlarla ilgili durumlarda birçok potansiyel farklılık vardır ve konuyla ilgili birçok farklı yorum mümkündür.
Bu nedenlerle, bu yayında, öğrencilere ödetilen tüm masraflar (öğrenci derneklerine yapılan katkılar hariç
tutulmak üzere) nasıl ödendiklerinden bağımsız olarak harç olarak kabul edilmiştir. Harcın ne olduğu veya
ne olmadığı sorusunun ötesinde, dikkate alınması gereken başka pek çok boyut da vardır. Harcın var
olduğu bir durumda, bu harç öğrencilerin hepsi mi, yoksa bir bölümü tarafından mı ödenir? Harçlar
sadece bazı öğrenciler tarafından ödeniyorsa, hangi öğrencilerin harç ödeyeceğini ve hangi öğrencilerin
harç ödemeyeceğini belirleyen temel ölçütler nelerdir? Ve öğrenciler gerçekte ne kadar ödeme yaparlar?
Öğrenci desteklerine ilişkin de benzer sorular sorulabilir. Destekler farklı şekillerde verilir ve bu rapor
yalnızca en yaygın ve karşılaştırılabilir konulara odaklanmıştır. Rapor, hangi öğrencilerin veya hangi
ailelerin hibeler, krediler, aile ödenekleri veya vergi indirimleri türünde kamu mali desteklerine
erişebildiklerini göstermeye çalışır. Ayrıca, başvuru koşul ve ölçütlerini ve gerçekte ne kadar destek
sağlandığını gösterir.
Temel Noktalar bölümü, Avrupa ülkelerinde uygulanan eğitim harçları ve öğrenci destekleri hakkında,
bölümü takip eden ulusal bilgi sayfalarından derlenmiş, kısa ve karşılaştırmalı bir genel bakış
sunmaktadır. Karşılaştırmalı genel bakışın ana odağı, her ülkedeki öğrenci nüfusunun en büyük payını
oluşturan yükseköğretimin birinci kademesindeki tam zamanlı öğrencilerdir. Bununla birlikte, kademeler
arasında bazı karşılaştırmalar da yapılır. Ulusal şemalar ve bilgi tabloları, ulusal sistemin temel
unsurlarını, okuyucunun gerçek durumu kolaylıkla anlamasını ve diğer ülkelerle doğru bir karşılaştırma
yapmasını sağlayacak şekilde özetlemektedir. Ulusal sistem sayfaları için kılavuz, sayfalarda bulunan ana
unsurları özetlemektedir.
Bu yıla ait rapordaki yenilik, Avrupa'da kısa dönem programlarının gittikçe artan önemini kabul ederek,
kısa dönem programlarında okuyan öğrencilerin ödediği harçlar ve onlara sunulan destekler konusunda
da bilgi içermesidir. Kısmi zamanlı eğitim harçları ve destek düzenlemeleri de incelenmektedir.

(1) Komisyon’un Avrupa Parlamentosu, Konsey, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesi'ne
'Büyümenin ve mesleklerin desteklenmesi - Avrupa'nın yükseköğretim sistemlerinin modernizasyonu için bir gündem'
hakkında bildirimi. COM (2011) 567 final.
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TEMEL NOKTALAR
Avrupa ülkeleri, yükseköğretime tahsis ettikleri kamu harcama düzeyleri bakımından önemli farklılıklar
göstermektedir. Ülkeler, hanehalklarından (öğrencilerden ve/veya ailelerinden) katkı payı talep etme
ve bunun yanı sıra, öğrencilere eğitimleri sırasında maddi destek sağlama konularında farklı
yaklaşımlar sergilemektedir. "Ülke ve/veya AB öğrencileri için herhangi bir harç alınmaz" politikası dört
ülkede takip edilirken, evrensel harç politikası on iki ülkede uygulanmaktadır. Bununla birlikte,
harçların ayrıntıları yalnız başına politika yaklaşımını anlamak için yeterli bilgi sunmaz. Harçlar ile mali
destek araçlarının birleşimi ülkenin politika gerçekliğini anlamak için çok önemlidir ve bu konuda çok
farklı birleşimler bulunmaktadır. 42 sistemin tamamı en az bir tür doğrudan destek mekanizması
(hibeler ve krediler) sunar, bunun yarı sıra, sistemlerin yarısında dolaylı destek mekanizmaları (aile
ödenekleri ve vergi avantajları) bulunmaktadır.
Harç ve destek politikalarının, tam zamanlı birinci kademe yükseköğretim öğrencilerine doğrudan
etkilerini değerlendirmek için Şekil 1, devletlerin yükseköğretim harçlarını öğrencilere nasıl
dağıttıklarını ve hibelerin gerçekte ne kadar yaygın olduklarını göstermektedir (harç ve burs miktarı
burada değerlendirilmemektedir). Hibeler, yalnızca bir destek biçimi olmakla birlikte, Avrupa'daki
öğrenci desteklerinin en yaygın olanıdır ve bu desteğin, öğrencilerin eğitimleri sırasında mali güvenlik
algılarını en çok etkileyen destek türü olduğu da iddia edilebilir. Hibeler, aynı zamanda, devletlerin
öğrencilere yaptığı doğrudan yatırım miktarını da gösterir.

Fees

Hibeler

Harçlar

Hibeler

Harçların çoğunluğu /
Hibelerin çoğunluğu

Harçların azınlığı /
Hibelerin çoğunluğu

BE fr
BE de
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14.5 24.0
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25.0
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12.0
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0.0
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FR

36.0
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4.0

IT

9.3

CY

10.0
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0.0
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3.0

LU
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HU

15.3

MT

100

NL

27.2

100 RO
0.0 SI
0.0 SK
0.0 FI

Harçlar

Şekil 1: Avrupa ülkelerinde tam zamanlı ilk kademe öğrencileri arasında ücret ödeyenlerin (2016/17) ve hibe
faydalanıcılarının yüzdesi (2015/16)
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13.7 15.6
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17.0 SE
89.0 0.0
60.0 UK-ENG 57.0 100
: UK-WLS 66.0 100
70.2 UK-NIR 60.0 100
64.0 UK-SCT 71.0 0.0
62.0 BA
0.0
:
88.2 CH
0.0 IS
34.6 LI
45.0 ME
100 MK
33.1 NO
0.0 RS
100 TR

10.0 100
0.0

100

:

100

0.0

:

15.0 100
48.9 0.0
0.0

:

10.0

:

Harçların çoğunluğu /
Hibelerin azınlığı

Harçların azınlığı /
Hibelerin azınlığı
Kaynak: Eurydice.

Açıklama notu
Bu şekil, Avrupa ülkeleri için tam zamanlı ilk kademe öğrencileri arasında harç ödeyen öğrencilerin (100 EUR'nun üstünde) ve hibe alan öğrencilerin
yüzdesini göstermektedir. Uluslararası öğrenciler bu veriye dâhil değildir. Sadece evrensel ve ihtiyaca dayalı hibeler dikkate alınmıştır. Ülkeler,
yalnızca, her iki değer için de veri mevcutsa gösterilmiştir.
Şeklin yanındaki tablo gerçek yüzde değerlerini gösterir. Değer olarak sıfır, harcın olmadığını veya ilgili ülkede ihtiyaca dayalı hibe olmadığını
gösterir.
Ulusal sayfada aksi belirtilmedikçe, harç ödeyenler için referans yılı 2016/17 öğretim yılıdır (ya da 2016), hibe alıcıları için kıyaslanabilir verinin
mevcut olduğu en son yıl olan 2015/16 (veya 2015) referans akademik yılıdır.
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Avrupa Yükseköğretiminde Ulusal Öğrenci Harç ve Destek Sistemleri– 2016/17
Ülkeye özel notlar
Çek Cumhuriyeti ve Polonya: Veri, eğitimlerinde normal olarak ilerleyen tam zamanlı öğrenciler hakkındadır.
Hollanda: Hibe alanlar için sunulan veri, Eylül 2015'ten itibaren kaydolan ve bir 'tamamlayıcı' hibe alan öğrenciler hakkındadır
(bkz. ulusal sayfa).

Bu iki boyutu da dikkate alarak, dört tür politika yaklaşımı belirlenebilir:
A) Bu çeyrek, harç ödeyenlerin düşük ve hibelerden faydalananların yüksek oranda olduğu durumları
birleştirir. Bu politika yaklaşımını izleyen ülkelerde kamu bütçesi yükseköğretim harçlarını kapsar.
Hiçbir öğrenci harç ödemez ya da sadece az sayıda öğrenci harç öder. Buna ek olarak, öğrencilerin
çoğunluğu hibe alır ve alınan hibe tutarı genellikle öğrencinin sosyoekonomik durumuna göre
ayarlanmaktadır. Bu yaklaşım, yükseköğretime öğrenci katılımını desteklemek amacıyla kamu
bütçesinden önemli bir miktarda yatırım yapıldığını göstermektedir ve yaklaşım, öğrencilere yüksek
düzeyde bir ekonomik bağımsızlık sunar. Danimarka, Malta, İsveç, Finlandiya ve Birleşik Krallık
(İskoçya) bu yaklaşımı benimsemektedir.
B) A) başlığında belirtilen ülkelere benzer şekilde, bu ülkelerde, ya hiçbir öğrenciden ya da az sayıda
öğrenciden harç talep edilir. Bununla birlikte, bu grupta, harç ödeyenler de hibe alanlar da düşük
orandadır. Bu ülkelerde, öğrencilerin yarısından daha azı harç öder ve öğrencilerin bir azınlığına hibe
verilir. Bu modeli kullanan çoğu ülkede (Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Kıbrıs, Polonya,
Slovenya, Slovakya ve Türkiye) yükseköğretimin ilk kademesinde harç yoktur (veya 100 EUR'nun
altındadır). Harç ödeyen az sayıda öğrenci, esasen, ilk kademe eğitimleri sırasında gösterdikleri düşük
performansın bir sonucu olarak harç ödemektedir. İhtiyaca dayalı hibeler, bu grupta, toplam öğrenci
nüfusunun dörtte birinden daha azına ulaşmaktadır. Letonya, Litvanya, Macaristan ve Romanya'da
öğrencilerin daha yüksek bir oranı (%30 ile %50 arası) harç ödemektedir. Harç ödeyen bu öğrencilerin
tamamı devlet tarafından sübvanse edilmeyen okullarda okumaktadır ve Litvanya istisnası hariç
tutulursa, bu öğrenciler, ihtiyaca dayalı hibe almak için uygun değildir, çünkü bu ülkelerde yalnızca
devlet tarafından sübvanse edilen eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere hibe sunulmaktadır. Bu
yaklaşımda, öğrencilerin sadece çok azına harç yükü dayatılsa da, harç ödeyen öğrencilerin,
ödenmesi gereken harçları en rahat şekilde ödeyebilecek öğrenci grubu olduğu her zaman için
söylenemez. Ayrıca, ihtiyaca dayalı hibelerdeki kısıtlayıcı ölçütler öğrencileri - özellikle de devlet
tarafından sübvanse edilmeyen eğitim kurumlarındaki - mali açıdan ailelerine veya bir işte çalışmaya
bağımlı kılar.
A) ve B) başlıklarındaki ülkelerinin aksine, C) ve D) başlıklarındaki ülkelerde, öğrencilerin çoğuna ya
da tamamına harç uygulanan bir politika izlemektedir. C) ve D) başlıkları, hibelerin öğrenci nüfusu
arasında dağılımına yaklaşımları açısından farklılık göstermektedir.
C) Bu sistemlerde harç ödeyenlerin oranı yüksek, hibe alanların oranı ise düşüktür. Bu gruptaki ülkeler
genellikle herkese harç politikası izler, çünkü prensipte, tüm öğrenciler harç öder. Bununla birlikte,
Belçika Fransız Topluluğu, Fransa, İspanya, İrlanda ve İtalya'da, mali açıdan dezavantajlı bazı
öğrenciler harç ödemekten muaftır ve bu öğrenciler ayrıca ihtiyaç tabanlı hibelerden de
yararlanabilmektedir. Bu gruptaki çoğu ülkede, öğrencilerin üçte birinden daha azı ihtiyaca dayalı hibe
alır. Hibelerin düşük düzeyde bulunur olması, öğrencileri ailenin maddi desteğine ya da bir işte
çalışmaya bağımlı kılar. Ayrıca, özellikle dezavantajlı öğrenciler için, bu durum yükseköğretime erişimi
zorlaştırır.
D) Bu çeyrekteki sistemlerde hem harç ödeyenler hem de hibe alanlar yüksek orandadır. Bu başlık, B
grubuna hem harçlar ve hem de hibeler açısından tam anlamıyla zıttır. Bu modelde, tüm öğrenciler
(bazen yüksek oranda öğrenci) harç öder ve öğrencilerin çoğunluğu hibe alır. Lüksemburg'da, hemen
hemen bütün öğrencilere temel bir hibe verilmektedir ve öğrencilere ne ölçüde ek bir hibe ya da kredi
veya bu ikisinin bir birleşiminin sunulacağı daha detaylı sosyoekonomik ölçütler ile gelir düzeyine
bağlıdır. 2015/16 öğretim yılında Birleşik Krallık `ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) benzer bir hibe
ve kredi birleşimi uygulanmıştır. Bununla birlikte, İngiltere’de öğrenci destek sisteminin hibelere
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bağımlılığını azaltacak bir reform yapılmıştır ve destek şimdi çoğunlukla kredi yolu ile sunulmaktadır.

9

Temel Noktalar

Bu modeli benimseyen ülkelerde, öğrencilere sunulan yüksek düzeyde kamu desteği, öğrencinin
kişisel olarak maruz kaldığı yüksek harçların bir kısmını telafi edebilir. Bununla birlikte, bazı öğrenciler
öğrenimleri sonrasında ödemeleri gereken yüksek düzeyde bir borç ile mezun olabilmektedir.

Bu raporda, farklı öğrenci destek araçlarına ilişkin toplanan veri, A) ve D) kategorisindeki ülkelerde,
sunulan hibelerin yanı sıra, nispeten daha yüksek oranda öğrencinin kredi aldığını da göstermektedir.
Kredilerin öğrenci destek paketinin düşük bir kısmını oluşturduğu B) ve D) kategorisindeki öğrencilerle
kıyasla, bu durum, A) ve D) kategorisindeki ülkelerde öğrenim gören öğrencileri mali açıdan daha
bağımsız hale getirme eğilimindedir. Çoğu B) ve C) ülkesinde, A) ve B) ülkelerinde sıklıkla yer almayan
dolaylı destekler, örn. öğrencilerin velilerine sunulan vergi avantajları ve/veya aile ödenekleri, mevcuttur.

1.1.

Harçlar

Bu bölüm, katılımcı 42 Avrupa eğitim sisteminde en yaygın harç ödeyen grup, harç ödeyen öğrencilerin
oranı ve ödenen harç miktarları hakkında genel bir sunum yapmayı amaçlamaktadır. Veri, ağırlıklı
olarak, ilk kademe eğitim programlarına ilişkin harçlar üzerine odaklanmıştır, ancak eğitim kademeleri
arasında ve bunun yanı sıra tam zamanlı ve kısmi zamanlı eğitim için alınan harçlar arasında da
karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Kimler harç öder?
Şekil 2, ilk kademe yükseköğretim programlarında okumak için yılda 100 EUR'dan fazla harç ödeyen
öğrencilerin en yaygın kategorilerini göstermektedir. Eğitimin yoğunluğu ve/veya akademik performans,
ülkelerin çoğunda ödenen harçların seviyesini etkiler. Bu raporda sunulan 42 Avrupa eğitim sisteminin
13'ünde hem tam zamanlı hem de kısmi zamanlı öğrenciler (2) harç ödemektedir. Belçika, Fransa,
İzlanda, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye'de yalnızca bir öğrenci statüsü (tam zamanlı) vardır. Bu ülkelerde
öğrenciler harç ödemektedir (Türkiye’de akşam programlarında okuyan öğrenciler ücretlendirilmekte,
gündüz programları için harç alınmamaktadır). Buna karşılık, Danimarka, Estonya, Hırvatistan, Malta,
Polonya ve Slovenya'da, yarı zamanlı öğrenciler harç ödemektedir.
Letonya, Litvanya, Macaristan, Romanya, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan, harçları kamu bütçesi
tarafından karşılanan (‘devlet destekli’) öğrenciler ile eğitim masraflarını kendisi karşılayan öğrenciler
arasında ayrım yapmaktadır. Öğrenciler, devlet tarafından desteklenen eğitim kurumlarına, genellikle,
akademik performansa göre seçilir. Devlet tarafından desteklenmeyen kurumlarda, hem tam zamanlı,
hem de kısmi zamanlı öğrenciler harç öder.

2

( ) Bu raporda 'kısmi zamanlı öğrenci', tam zamanlı öğrenci harici resmi öğrenci statüsünü ifade etmektedir.
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Şekil 2: İlk kademe eğitim programlarında en yaygın ücret ödeyen öğrenci kategorileri (harçlar ve idari
ücretler dahil), 2016/17

Tam zamanlı
Kısmi zamanlı
Devlet tarafından teşvik
edilmeyen kurumlar
Zayıf eğitim başarısı/
normal eğitim süresi aşımı
Harç yok

Kaynak: Eurydice.

Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Slovakya'da, öğrencilerin çoğunluğu için ilk kademe eğitim programında
harç alınmaz ya da düşük harç alınır. Bununla birlikte, bu ülkelerde, öngörülen eğitim süresini aşan
öğrenciler harç öder. Beş Alman Eyaleti'nde, mevzuat, bu sebepten ötürü harç alınmasına izin
vermektedir, ancak şu ana kadar herhangi bir üniversite bu düzenlemeyi uygulamamıştır. Estonya,
Hırvatistan ve Polonya'da, belirlenmiş sayıda AKTS almakta başarısız olan veya yetersiz akademik
performans gösteren tam zamanlı öğrenciler harç ödemek zorundadır. Slovakya'da, kamu bütçesi,
öğrencilerin ilk eğitim programı harçlarını kapsar, ancak ikinci veya daha ileri derece öğrenimleri için
öğrencilerden tam eğitim harcı tahsil edilir.
3

Kısa dönem programları için, uygulandıkları yerlerde ( ), benzer harç ödeme kategorileri gözlemlenebilir.
Yunanistan haricindeki tüm ülkelerde birinci kademe harç politikasının aynısı uygulanır. Yunanistan’da ilk
kademe eğitim için harç yoktur, ancak kısa dönem öğrencileri harç ödemektedir.
Çoğu ülkede, ikinci kademe yükseköğretim programlarındaki harç politikaları, ilk kademedeki harç
politikaları ile aynıdır. Bununla birlikte, ikinci kademe öğrencilerinden Malta, Kıbrıs, Yunanistan ve Birleşik
Krallık'ta (İskoçya) harç tahsil edilirken, bu ülkelerde öğrencilerden ilk kademe yükseköğretim için harç
alınmaz.

3

( ) Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Litvanya, Avusturya, Polonya, Slovakya, Finlandiya, İsviçre, Lihtenştayn,
Karadağ ve Sırbistan'da kısa dönem yükseköğretim kurumu bulunmamaktadır. Belçika'nın Almanca Konuşan
Topluluğu, ne kısa dönem, ne de ikinci kademe yükseköğretim programı sunmamaktadır.
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Harç ödeyen öğrenci oranı nedir?
İlk kademe yükseköğretim için harç ödeyen öğrencilerin oranı Avrupa'da farklılıklar göstermektedir (bkz.
Şekil 3). Ayrıca, her iki eğitim seçeneğini de sunan 33 sistemde, tam zamanlı ve kısmi zamanlı
öğrenciler arasında da harç ödeyenlerin payına bakıldığında, ülkeler arasında farklılıklar bulunmaktadır.
Şekil 3: İlk kademe yükseköğretim için ücret ödeyen öğrencilerin yüzdesi (harçlar ve idari ücretler dahil),
2016/17
Tam zamanlı öğrenciler

%100
%75-99
%50-74
%25-49
%1-24
Harç yok veya 100 EUR’dan az
Mevcut değil

Kaynak: Eurydice.

Kısmi zamanlı öğrenciler

%100
%75-99
%50-74
Harç yok veya 100 EUR’dan az
Mevcut değil
Kısmi zamanlı öğrenci statüsü yok

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özel not
Polonya: Tam zamanlı öğrencilere ilişkin sunulan veri, eğitimine normal şekilde devam eden öğrenciler hakkındadır.

On dört sistem tutarlı bir şekilde aynı harç politikasını tüm öğrencilere uygulamaktadır. Almanya,
Yunanistan, Finlandiya, İsveç ve Norveç'te ne tam zamanlı ne de kısmi zamanlı ilk kademe öğrencileri
harç ödememektedir.
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Buna karşılık, Bulgaristan, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey
İrlanda), İsviçre, İzlanda ve eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti’nde tüm öğrenciler harç
ödemektedir.
Diğer 18 ülkede, tam zamanlı muadilleriyle karşılaştırıldığında, kısmi zamanlı öğrencilerin daha büyük
bir oranı harç ödemektedir. Bununla birlikte, kısmi zamanlı öğrenci sayısı tam zamanlı öğrencilere
kıyasla çok daha az olduğundan ötürü, bu durum mutlak sayı açısından hala az sayıda kısmi zamanlı
öğrenciye karşılık gelmektedir. Danimarka, Malta, Polonya, Slovenya ve Birleşik Krallık'ta (İskoçya) tam
zamanlı ilk kademe öğrencileri için ücretsiz eğitim politikası, kısmi zamanlı öğrencilere yönelik evrensel
bir harç politikası ile beraber uygulanmaktadır. Tam zamanlı öğrenci nüfusunun yarısından azının harç
ödediği Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan ve Slovakya'da kısmi zamanlı öğrencilerin % 50'sinden
fazlası harç öder.
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Kıbrıs, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye'de tam zamanlı öğrenci dışında
bir öğrenci statüsü yoktur. Ancak, bu ülkeler arasında ortak bir harç politikası da bulunmamaktadır.
Durumlar, Kıbrıs'ta ilk kademe öğrencilerden hiçbir harç alınmamasından, Belçika'da (Almanca Konuşan
ve Flaman Toplulukları) ilk kademe öğrencilerinin % 100'ünün harç ödemesine kadar çeşitlilik arz
etmektedir.

Tam zamanlı öğrenciler ne kadar harç ödemektedir?
Öğrencilerin (ev sahibi ülke ve/veya AB) ödediği harçların miktarı da ülkeler ve sistemler arasında büyük
farklılıklar göstermektedir. Öğrencilerin harç ödemediği sistemler hariç tutulursa, Çek Cumhuriyeti,
Polonya, Slovenya ve Slovakya'da eğitimlerini normal olarak sürdüren ilk kademe öğrencileri bir
4
akademik yıl için en düşük ücreti (100 Euro'nun altında) ödemektedir (Şekil 4'e bakınız). 15 sistemde ( ),
öğrenciler 101- 1 000 EUR arasında harç öder. Sekiz sistemde, en yaygın harç nispeten daha yüksektir
ve 1 001 ile 3 000 EUR arasında değişir. Bu grup, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İsviçre ve
Lihtenştayn'ı içerir - öğrencilerin çoğunluğunun harç ödediği tüm ülkeler. Macaristan bu grupta başka bir
ülkedir ve burada devlet tarafından desteklenmeyen kurumlarda okuyan öğrenciler harç ödemektedir.
En yüksek harçlar (11 823 EUR) Birleşik Krallık'ta (İngiltere ve Galler) okuyan öğrencilerden tahsil edilir.

4

( ) Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Lüksemburg, Avusturya, Bosna Hersek, İzlanda, Karadağ, eski Yugoslav
Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan ve Türkiye.
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Şekil 4: Tam zamanlı öğrenciler için birinci kademe yükseköğretim programlarında en yaygın harç
miktarları (harçlar ve idari ücretler dahil),2016/17

> 5 000 EUR
1 001-3 000 EUR arasında
101-1 000 EUR arasında
1-100 EUR arasında
Harç yok
Mevcut değil

Kaynak: Eurydice.

Açıklama notu
En yaygın harçlar, en çok sayıda harç ödeyen öğrencilerin ülke/sistemde ödeme yaptığı tutarı ifade eder.

Ülkeye özel not
İtalya, Macaristan, İsviçre ve Lihtenştayn: Tutar, en çok sayıda öğrencinin ödediğinden ziyade, harç ödeyen öğrencilerin
ödediği ortalama tutara karşılık gelmektedir.

Harçlar, ayrıca eğitim alanına da (Bulgaristan, Estonya, İspanya, Portekiz ve Romanya) bağlı olabilir.
Bazı ülkelerde, harçlar, programın gerçek maliyetine veya mezunların gelecekteki gelirlerine bağlı olarak
yoğun kaynak kullanılan ya da yüksek prestijli programları öğrenciler ve aileleri için daha pahalı hale
getirmektedir. Diğer ülkelerde, düşük eğitim ücretleri, devlet destekli kurumlar veya belirli hibeler (bkz.
Ulusal Sistem Bilgi Sayfaları), belirli eğitim alanlarındaki programlara daha fazla öğrenci çekmeyi
amaçlayan ulusal politikaları yansıtmaktadır. Belçika'da (Flaman Topluluğu), harçlar, aynı zamanda
öğrencinin tamamladığı AKTS kredi sayısını da yansıtmaktadır.
Öğrencilerin sosyoekonomik durumları ödedikleri harç miktarını da etkileyebilmektedir. Bulgaristan ve
İspanya'da öğrenciler, düşük sosyoekonomik durumlarından ötürü harç ödemekten muaf tutulabilir.
Belçika'da (Flaman Topluluğu), ihtiyaca dayalı hibe alan öğrenciler yalnızca yılda 105 Euro olan en
düşük düzey harcı ödemektedir. Belçika, Fransa, İtalya ve İspanya'da öğrencilere ihtiyaca dayalı hibe
verilmesi durumunda, bu öğrenciler eğitim ücretlerinden muaf tutulmaktadır.
İkinci kademede de benzer harç örüntüleri gözlemlenebilir. Çoğu ülkede, öğrencilerin ödediği en yaygın
harç, ilk kademe harcına eşit veya ona çok yakındır. Bununla birlikte, bazı ülkelerde ikinci kademe
ücretleri ilk kademe ücretlerine kıyasla çok daha yüksek olabilir. İrlanda, İspanya, Macaristan, Romanya,
Karadağ, eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan'da, ücret farklılıkları, Sırbistan’da
gözlenen, ikinci kademe eğitim harçlarının birinci kademeye kıyasla %60 oranında fazlalığından, eski
Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti'nde gözlenen 10 kat daha fazla harç miktarına kadar geniş bir
aralıkta değişim göstermektedir.
Kıbrıs, Yunanistan, Malta ve Birleşik Krallık (İskoçya) ikinci kademe için farklı harç politikalarına sahiptir:
öğrenciler ilk kademede harç ödememekle birlikte ikinci kademe için harç öderler. Harçlar, Malta'daki
400 EUR’dan, Yunanistan'daki 3000 EUR'ya, ve Kıbrıs ile Birleşik Krallık'taki (İskoçya) 4000 EUR’ya
kadar
(devlet
düzenlemesi olmadığı
için
daha
yüksek
de
olabilir)
değişmektedir.
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Mevcut oldukları 28 sistemde kısa dönem programları için harçlar, ilk kademe program harçlarına
kıyasla eşit veya daha düşüktür. Hollanda ve Belçika'da (Flaman Topluluğu) düşük eğitim ücreti, kısa
dönem programlarındaki eğitim süresinin ve iş yükünün az olması ile açıklanmaktadır. Letonya,
Macaristan ve Portekiz'deki ücretler de ilk kademeye kıyasla (ve 1 000 EUR'nun altında) daha
düşüktür. İspanya'da azami ücret 400 EUR'dur. Ancak, çoğu Özerk Topluluk ücretsiz kısa dönem
eğitim programları sunarak bu tür programları daha geniş bir çeşitlilikteki öğrenciler için maliyeti
karşılanabilir hale getirmektedir. Şekil 5, sekiz ülkede kısa dönem eğitimin ücretsiz ya da 100 EUR'nun
altındaki bir ücret ile gerçekleştirildiğini göstermektedir. İrlanda, Yunanistan ve İtalya'da kısa dönem
harçları kurumlar tarafından belirlemektedir ve harçlar hakkında veri bulunmamaktadır.
Şekil 5: Tam zamanlı öğrenciler için kısa dönem yükseköğretim programlarında en yaygın harç
miktarları (harçlar ve idari ücretler dahil),2016/17

> 5 000 EUR
1 001-3 000 EUR arasında
101-1 000 EUR arasında
1-100 EUR arasında
Harç yok
Mevcut değil
Kısa dönem program yok

Kaynak: Eurydice.

Açıklama notu
En yaygın harçlar, en çok sayıda harç ödeyen öğrencilerin ülke/sistemde ödeme yaptığı tutarı ifade eder.

Ülkeye özel not
Macaristan: Tutar, en çok sayıda öğrencinin ödediğinden ziyade, harç ödeyen öğrencilerin ödediği ortalama tutara karşılık
gelmektedir.

AB ülkeleri aynı harç miktarını hem ev sahibi ülke öğrencilerine hem de tüm AB vatandaşlarına
uygulamaktadır. Bununla birlikte, uluslararası öğrencilerden (genellikle AB dışı veya AEA’na dahil
olmayan ülkelerden gelenler olarak tanımlanır) farklı ücret talep edebilirler. Ülkelerin neredeyse dörtte
üçünde uluslararası öğrenciler aynı programda okuyan ulusal öğrencilerden daha yüksek ücret
ödemektedir. Aynı zamanda, Belçika (Almanca konuşan Topluluk), Çek Cumhuriyeti, Almanya,
Estonya, Yunanistan (ilk kademe programlarında), Fransa, İtalya, Letonya, Lüksemburg, İzlanda,
Lihtenştayn ve Karadağ'da aynı harç politikası uluslararası, ulusal ve AB ülkelerinden gelen
öğrencilere uygulanmaktadır. Bununla birlikte, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya ve
Slovakya, yabancı bir dilde eğitim yapılan programlar için – geldikleri ülkeye bakılmaksızın - tüm
öğrencilerden harç talep etmektedir. Avusturya, geldikleri ülkeye bağlı olarak, uluslararası öğrencileri
birbirinden ayırmaktadır: genelde uluslararası öğrenciler harç öder, ancak gelişmekte olan ülkelerden
gelen öğrenciler bu ücretlerden muaf tutulabilir. Belçika (Flaman Topluluğu), Hollanda, Litvanya ve
Birleşik Krallık'ta, yükseköğretim kurumları uluslararası öğrencilere yönelik ücretlerini belirlemekte
özgürdür.
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1.2.

Destekler

Bu bölüm, Avrupa yükseköğretim sistemlerinin temel finansal destek araçlarını incelemektedir. Bölüm,
hibeler ve krediler şeklinde öğrencilere sunulan doğrudan maddi destekler ile öğrencilerin velilerine
ödenek veya vergi teşvikleri yoluyla sağlanan dolaylı destek türleri arasında ayrım yapar. Uluslararası
öğrenciler genellikle ev sahibi ülkede destek alamaz ve bu tanıtımda dikkate alınmamışlardır.

Öğrencilere ne tür kamu destekleri sunulmaktadır?
Tüm Avrupa ülkeleri, tam zamanlı ilk kademe yükseköğretim öğrencilerine en az bir doğrudan destek
türü (hibe veya kredi) sunmaktadır (bkz. Şekil 6). Çoğu sistemde, hem hibeler, hem de krediler
bulunmaktadır, ancak, bunlar birbiriyle bağlantılı değildir ve öğrencilerin bunlara ayrı ayrı başvurmaları
gerekmektedir. Buna karşılık, Almanya, Lüksemburg, İsviçre, Lihtenştayn ve Norveç'te doğrudan
destek bir paket halinde verilebilir. Almanya, Lüksemburg ve İsviçre'de öğrenciler, kendi ve/veya
ailenin gelirine bağlı olarak geri ödemesi olmayan bir hibe, hibe ve kredi veya yalnızca bir kredi almaya
hak kazanabilir. Destek miktarları da mali ihtiyaç esasına göre belirlenir.
İspanya, Hırvatistan, Romanya, Bosna Hersek ve eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti'nde hibelerin
mevcut olan tek öğrenci destek türü olmasi dikkat çekici bir husustur.
Şekil 6: Tam zamanlı öğrencilere yönelik doğrudan destek türleri, birinci kademe 2016/17

Hibeler
Krediler

Kaynak: Eurydice.

Doğrudan desteklere, genellikle, kısa dönem ve ikinci kademe öğrencileri de erişebilir. Bununla birlikte,
çoğu ülkede, kısmi zamanlı öğrenciler, doğrudan destek alamaz. Kısmi zamanlı öğrencilerin hem hibe
hem de kredi alabildiği istisnalar Litvanya, Polonya, Portekiz, İsveç ve Norveç'tir.

Kimler hibe alabilir?
Hibeler, öğrencilere sunulan ve geri ödenmesi gerekmeyen bir kamu mali destek türüdür. 2015/16
yılında, İzlanda, öğrenci hibesi sunmayan tek ülke olmuştur, buna karşın Hollanda, yeni kaydolan tüm
öğrencilere neredeyse evrensel sistemden uzaklaşarak özel, ihtiyaca dayalı hibeler sunmuştur.
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Birleşik Krallık (İngiltere) 2016/17 öğretim yılı itibarıyla, hibe düzenlemelerini ortadan kaldırmış ve
bununla birlikte öğrencilerin alabilecekleri eğitim kredisinin azami miktarını artırmıştır. İzlanda ise,
mevcut olan kredi programını tamamlayıcı hibeler sunmak suretiyle destek sistemini reforma tabi
tutma sürecindedir (bkz. Ulusal Sistem Bilgi Sayfalarında planlanan reformlar).
Devlet tarafından teşvik edilen ve kendi kendini finanse eden yerlerin bulunduğu ülkelerde hibeler,
genellikle sadece devlet tarafından teşvik edilen öğrencilere sunulmaktadır.
İskandinav ülkelerindeki (Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç) öğrenciler ile Lüksemburg ve
Malta'daki öğrenciler evrensel hibe sistemlerinden yararlanmaktadır (bkz. Şekil 7). Bu ülkelerde,
5
tam zamanlı ve yerleşik öğrencilerin tamamı (veya çoğunluğu ( )) akademik kariyerleri boyunca
haftalık veya aylık taksitlerle hibe alır. Dezavantajlı öğrenciler, bu hibe türünde özel olarak hedef
alınmamıştır, ancak hibenin evrensel yaklaşımından ötürü fayda sağlar. Danimarka, Finlandiya ve
Norveç'te, hibe verilmez ve İsveç’te öğrenci, belirli bir (aylık veya yıllık) tutarın üzerinde başka bir
kişisel gelir kaynağına sahipse, alacağı hibe miktarı azaltılır.
Şekil 7: Tam zamanlı öğrencilere yönelik temel hibe türleri, birinci kademe, 2016/17

Evrensel hibeler
İhtiyaca dayalı hibeler
Başarıya dayalı hibeler
Hem ihtiyaca hem de başarıya
dayalı hibeler
Hibe yok

Kaynak: Eurydice.

Çoğu sistem, dezavantajlı öğrencilerin katılımını maddi olarak desteklemek için ihtiyaç odaklı hibeler
sunmaktadır. Uygunluk bir dizi sosyoekonomik kritere göre belirlenir. En sık kullanılan kriter aile
geliridir. Diğer ölçütler arasında öğrencilerin aileleri ile birlikte yaşayıp yaşamadıkları, ebeveynlerin
çalışma durumu ve/veya eğitim durumu (Macaristan), özel eğitim ihtiyaçları veya yetim statüsü
(Bulgaristan ve Romanya) veya öğrencilerin bağımlı çocuk sahibi olup olmamaları yer alır. Yedi ülke
(Bulgaristan, Yunanistan, İrlanda, Fransa, İtalya, Kıbrıs ve Avusturya) ihtiyaç ve başarıya dayalı
6
ölçütlerin bir karışımına dayanan hibeler geliştirmiştir ( ).

5

( ) Norveç'te tüm öğrenciler bir eğitim kredisi alabilir ve ödünç aldıkları tutarın % 40'ı tüm derslerinde başarılı
olmaları ve aileleri ile beraber yaşamamaları durumda geri ödemesi olmayan bir hibeye dönüştürebilirler. İlk kademe
tam zamanlı öğrencilerin yaklaşık % 49'u 2015/16 yılında bir hibe almıştır.
6
( ) Öğrencilerin mali durumları/sosyoekonomik şartlar ve akademik performanslarının değerlendirilmesi esasına
göre ihtiyaç ve başarı ölçütlerine dayanan hibeler verilmektedir. Ülkeler, belli ölçütlere (ihtiyaç veya başarıya)
verdikleri ağırlık açısından farklılık gösterebilir. Belirli ülkelerle ilgili ayrıntılar için bkz. Ulusal Sistem Bilgi Sayfaları.
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Genellikle, hibeler akademik performansı ödüllendirmeyi hedef alır ve hibelerde dezavantajlı
öğrencilere öncelik tanınır. İrlanda, Fransa, Kıbrıs ve Avusturya'da, bu hibe türü, hedefe yönelik ve
ihtiyaca dayalı hibeler ile tamamlanmaktadır. Letonya, Bosna-Hersek, İzlanda, Karadağ ve
Sırbistan'da sosyoekonomik ihtiyaca dayanan herhangi bir hibe verilmemektedir.
On yedi eğitim sistemi, mükemmel akademik performansı teşvik eden, özel, başarı esaslı hibeler
7
sunmaktadır ( ). Başarıya dayalı hibeler, ağırlıklı olarak, yükseköğrenim çalışmaları sırasındaki eğitim
sonuçlarına bağlı olarak veya ortaöğretim sonuçlarına veya yükseköğrenime geçiş sınavlarındaki
performansa göre verilmektedir. Letonya, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da öğrenciler sadece
akademik başarıya dayalı olarak hibe alabilir. Letonya'da, hibeler çoğunlukla belirli programlar için,
özellikle de bilim ve mühendislik için vardır.
Şekil 8, farklı Avrupa ülkelerinde evrensel veya ihtiyaca dayalı hibe alan tam zamanlı ilk kademe
8
öğrencilerin oranını göstermektedir ( ).
Şekil 8: Evrensel veya ihtiyaca dayalı hibe alan tam zamanlı ilk kademe yükseköğretim öğrencilerinin oranı, 2015/16

0.1-10 %
11-24 %
25-49 %
50-74 %
75-100 %
İhtiyaca dayalı hibe yok
Mevcut değil

Kaynak: Eurydice.

Açıklama notu
Bu şekilde sunulan hibeler, evrensel hibeler veya ihtiyaca dayalı hibelerdir. Bir ülkenin hem evrensel hem de ihtiyaca dayalı
hibeleri varsa, evrensel hibeler sunulur.

Ülkeye özel notlar
Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Avusturya ve eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti: Gösterilen hibeler ihtiyaç ve başarı
esaslı ölçütlerin birleşimine dayanmaktadır.
Lüksemburg ve Malta: Sunulan veri, evrensel bir hibe verilen öğrencilerin yüzdesine işaret etmektedir.
Hollanda: Sunulan veri, Eylül 2015'ten itibaren kayıt yaptıran yeni öğrencilerle alakalıdır, ek hibe.
Slovenya: Sunulan veri tam zamanlı ve kısmi zamanlı öğrencileri birlikte ifade eder. Referans yılı: 2014/15 öğretim yılı.

Lüksemburg'da neredeyse tüm öğrenciler, Malta'da da tüm öğrenciler aylık standart bir mali destek alır.
Neredeyse evrensel hibeler sunan diğer ülkeler olan Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Birleşik Krallık'ta
(Galler ve İskoçya), öğrencilerin üçte ikisinden fazlası sosyoekonomik kriterlere göre hibe almaktadır.
Buna karşılık, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, Romanya, İsviçre ve Türkiye'de
öğrencilerin % 10’u veya daha az bir oranı ihtiyaca dayalı hibe almaktadır.
7

( ) Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya,
Slovenya, Slovakya, Bosna-Hersek, Karadağ, eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan ve Türkiye
8
( ) Kısa ve ikinci kademe programlarında okuyan ve hibe alan öğrencilerin oranı hakkında veri bulunmamaktadır.
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Başarıya dayalı hibeler mükemmelliği ödüllendirmek ve teşvik etmek için vardır ve bunları kullanan
sistemlerde bu tür hibe öğrencilerinin beşte birinden fazlasına ödenmemektedir. Çek Cumhuriyeti,
Estonya, Litvanya, Macaristan ve Romanya'da öğrencilerin %10 ile %20'si arasındaki bir oranı bu tür
9
hibe alır; bunlardan başka 12 sistemde ( ), bu oran %10'un altındadır. Eğitim ücretlerinin ve kendi
kendini finanse eden öğrencilerin oranının yüksek olduğu Litvanya'da, en başarılı ve kendi kendini
10
finanse eden öğrenciler için belirli bir hibe mevcuttur (2015 yılında ilgili nüfusun %0,2'si). 12 ülkede ( )
11
başarı esaslı hibelerin en sık rastlanılan miktarı yılda 1 000 EUR’nun altındadır ve 5 ülkede ( ) bu
miktar, yılda 1 000 ile 5 000 EUR arasındadır.
Şekil 9, tam zamanlı birinci kademe yükseköğretim öğrencilerinin bir akademik yılda aldığı en yaygın
evrensel veya ihtiyaca dayalı hibe tutarlarını göstermektedir.
Şekil 9: Tam zamanlı birinci kademe yükseköğretim öğrencilerinin bir akademik yılda aldığı en yaygın evrensel
veya ihtiyaca dayalı hibe tutarları, 2015/16

> 5 000 EUR
3 001-5 000 EUR arasında
1 001-3 000 EUR arasında
100-1 000 EUR arasında
İhtiyaca dayalı hibe yok
Mevcut değil

Kaynak: Eurydice.

Açıklama notu
En yaygın hibe, ülke/sistemde hibe faydalanıcıları arasında en fazla sayıda öğrencinin aldığı tutarı ifade eder.

Ülkeye özel notlar
Belçika (Flaman Topluluğu): Sunulan veri tam zamanlı ve kısmi zamanlı öğrencileri birlikte ifade eder. Referans yılı: 2014/15.
Bulgaristan, İtalya, Avusturya ve eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti: Hibeler, ihtiyaç ve başarıya dayalı kriterlerin bir
birleşimi esas alınarak verilir.
İtalya, Macaristan ve İsviçre: Tutar, en çok sayıda hibe alıcısının faydalandığından ziyade, öğrencilerin aldığı ortalama tutara
karşılık gelmektedir.
12

16 sistem ( ), öğrencilere yılda 1 ila 3 000 EUR sunar. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Macaristan, Romanya, eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye’de en yaygın yıllık ihtiyaç
esaslı hibe miktarı 1 000 EUR'yu aşmamaktadır.

9

( ) Almanya, Fransa, Letonya, Polonya, Slovenya, Slovakya, Bosna Hersek, Karadağ, eski Yugoslav Makedonya
Cumhuriyeti, Sırbistan ve Türkiye
10
( ) Çek Cumhuriyeti, Fransa, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Bosna-Hersek,
Karadağ, Sırbistan ve Türkiye
11
( ) Almanya, Estonya, Kıbrıs, Portekiz ve Slovenya
12
( ) Belçika, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, Kıbrıs, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz,
Slovakya,
İsveç
ve
Birleşik
Krallık
(İskoçya)
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13

Skalanın diğer ucunda, sekiz sistemde ( ), öğrencilerin çoğunun aldığı hibe miktarı 3 001 ila 5 000 EUR
14
arasındadır ve dört ülkede ( ) en yaygın miktar 5 000 EUR'yu aşar. Danimarka ve Almanya ve aynı
zamanda Finlandiya ve Norveç'te yüksek miktardaki hibe miktarlarına ilaveten herhangi bir öğrenim
ücreti de ödenmemektedir. Birleşik Krallık'ta (Galler) ve İsviçre'de hibelerin, tam zamanlı öğrencilere
yönelik yüksek çalışma ücretleri bağlamında görülmesi gerekir.

Öğrenciler eğitimlerini finanse etmek için kredi kullanabilir mi?
42 eğitim sisteminden 29'u, öğrencilerin eğitimlerini ve/veya yaşam masraflarını finanse etmek için geri
15
ödenebilir kredi kullanmalarını mümkün kılar (bkz. Şekil 6). Bununla birlikte, yalnızca 15 sistemde ( )
öğrencilerin %5'inden fazlası kredi kullanmaktadır (bu oranın alt sınırı Estonya’da öğrencilerin %8'i ve
üst sınırı Birleşik Krallık’ta (İngiltere) öğrencilerin % 92'si). Borçluların oranı, kredi kullanmaya
uygunluğun evrensel olması veya bir şekilde kısıtlanmış olmasına bağlıdır. Örneğin, Litvanya, İsveç,
Slovakya ve Norveç'te, kredi kullanmak açısından yapılan eğitimin yoğunluğu belirleyici değildir;
diğerlerinde ise yalnızca tam zamanlı öğrenciler veya belirli bir ders yüküne sahip öğrenciler kredi
kullanabilir. Polonya'da, aile gelirine ve öğrenci yaşına dayalı kısıtlamalar bulunmaktadır. Karadağ ve
Sırbistan'da, kredi için uygunluk, akademik performansa bağlıdır.
Maksimum borçlanma tutarları, eğitim ücretleri ve destek sisteminin diğer unsurları bağlamında
görülmelidir. Bu tutarlar, Karadağ'da yılda 450 EUR'dan, Belçika'da (Almanca konuşan Topluluk) 1 000
EUR'ya, Almanya ve İsveç'te 7 500 EUR'ya kadar değişim gösterir. İngiltere (İskoçya) ve İzlanda'da,
kullanılabilecek kredi miktarı gelire bağlıdır, buna karşın, Bulgaristan, Macaristan (Kredi 2 - harç kredisi,
bkz. Ulusal Sayfalar) ve İngiltere'de (İngiltere - harç kredisi) kullanılabilecek kredi miktarı eğitim
harçlarına eşit olabilir.
Geri ödeme koşulları, kredilerin çekiciliğini etkileyebilecek bir unsurdur. Ülkelerin çoğunluğu, kredilerin
devlet/bölge tarafından güvence altına alındığını ve genellikle uygun faiz oranları (yaklaşık % 1-2) ile
geri ödendiğini bildirmiştir. Benzer şekilde, ülkelerin çoğunluğu, öğrencilerin mezuniyetten 1-2 sene
sonra kredi geri ödemelerine başlamalarını şart koşmaktadır. İstisnalar, Sırbistan (geri ödemeler
mezuniyetin hemen ardından başlamaktadır), Macaristan (mezuniyetten dört ay sonra), İsveç
(diplomadan altı ay sonra), Norveç (mezuniyetten yedi ay sonra) ve Almanya’dır (mezun olduktan dört
yıl sonra). İngiltere’de (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) kredinin geri ödenmesi, mezun, 'geri ödeme
eşiğini' aşan düzeyde gelir sağladığı bir işte istihdam edildikten sonra başlar. Geri ödeme süresi ile ilgili
olarak, eğitim programının yasal süresi ile ilişki kurmak mümkündür - Estonya ve Finlandiya'da program
süresinin iki katıdır ve Portekiz ve Türkiye'de program süresine eşittir. Alternatif olarak, maksimum yaşla
bağlantılı olabilmektedir (Macaristan'da 40, İsveç'te 60) veya yıllar şeklinde belirlenebilmektedir
(Bulgaristan ve Lüksemburg'da 10 yıldan, Hollanda'da 35 yıla kadar).

Öğrenci aileleri için hangi tür destekler vardır?
Eğitim sistemlerinin yarısı, özellikle aile ödenekleri ve vergi avantajları gibi dolaylı destek
düzenlemelerine sahiptir (bkz. Şekil 10). Bu, ulusal destek sistemlerinde önemli kültürel farklılıklara
işaret etmektedir. Ana farklılık olarak, yalnızca doğrudan destek sistemine sahip ülkelerde öğrenciler
bireysel olarak hedef alınır, buna karşın dolaylı destek mekanizmalarından da faydalanan ülkelerde
öğrenciler bir ailenin üyesi olarak görülür ve öğrencilere aileleri aracılığıyla destek ve teşvik sunmak
amaçlanır.
13

( ) Fransa, İtalya, Hollanda Avusturya, Finlandiya, Birleşik Krallık (İngiltere ve Kuzey İrlanda) ve Norveç
14
( ) Danimarka, Almanya, Birleşik Krallık (Galler) ve İsviçre
15
( ) Danimarka, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, Kuzey
İrlanda ve İskoçya), İzlanda, Karadağ, Norveç ve Türkiye
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Şekil 10: Yükseköğretim öğrencilerine yönelik dolaylı destekler, 2016/17

Vergi avantajları
Aile ödeneğil
Yok

Kaynak: Eurydice.
16

On ülkede ( ), vergi avantajları ve aile ödenekleri bulunmaktadır. Estonya, İrlanda, Yunanistan, İtalya,
Malta, Letonya, Slovenya ve Lihtenştayn'da yalnızca öğrenci ebeveynleri vergi avantajları elde edilebilir,
buna karşın Lüksemburg'da yalnızca aile ödenekleri mümkündür.
Aile ödenekleri ve vergi avantajları genelde öğrencilerin uyruklarına/ikamet durumlarına, yaşlarına ve mali
durumlarına bağlıdır. Öğrenciler, genel olarak, tam zamanlı eğitim alıyorsa, ülke/bölgenin vatandaşı veya
sakini olmak zorundadır. Öğrenciler genellikle belirli bir yaşın altında olmalı (genellikle 23-26 yaş
arasında) kişisel gelir kaynaklarına sahip olmamalı ve aile evinde yaşıyor olmalıdır.
Buna ek olarak, aile ödeneği, Fransa ve Lüksemburg'da en az iki çocuk ve Litvanya'da en az üç çocuğa
sahip olmak şartına bağlıdır. Belçika ve Almanya'da, eğitim gören her çocuk için aile yardımı verilmektedir
ve yapılan ödenek uygun çocuk sayısına bağlı olarak artar. Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Portekiz'de, aile
yardımı yalnızca, ailenin geliri asgari gelir eşiğinin altındaysa elde edilebilir.
Yükseköğrenim gören öğrencilerin velileri için vergi avantajları, velilerin gelirine bağlıdır ve bu
mekanizmadan yararlanabilmek için yeterli düzeyde gelire sahip velilere fayda sağlar. Sadece Polonya ve
Portekiz düşük gelir grubundaki ailelerin lehine vergi avantajlarına sahiptir. Polonya, aile gelirine üst sınır
getirir ve yalnızca bu tavan altındaki bir gelire sahip aileler vergi indirimlerinden faydalanabilir. Portekiz'de
vergi avantajı aile geliriyle bağlantılıdır ve düşük gelirli aileler için daha fazla avantaj sunulmaktadır. Vergi
avantajları çeşitli şekillerde olabilmektedir, okuyan her çocuk için vergiden düşülebilir toplam yekun (Çek
Cumhuriyeti, Almanya, Letonya, Malta, Avusturya, Polonya, Slovakya ve Lihtenştayn), vergiden muafiyet belirli bir miktara kadar vergi dışı gelir (Belçika ) veya eğitim ücretlerinin bir yüzdesi ebeveynlerin kişisel
gelir vergilerinden düşülebilir (İtalya - % 19, Litvanya - % 15, Portekiz - % 30). Yunanistan'da, öğrenci
aileleri daha düşük bir vergi oranına tabidir.

16

( ) Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, Litvanya, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovakya ve İsviçre
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ULUSAL SİSTEM BİLGİLENDİRME SAYFALARI İÇİN KILAVUZ
Genel Bilgi
Ulusal sistem bilgilendirme sayfaları, kamu harç ve destek sistemine genel bir bakış sunmayı
amaçlamaktadır. Metin, okuyucunun iyi bir genel anlayışa sahip olabilmesi için tamamlayıcı temel
noktalar sunmayı amaçlarken, şema, sistemin temel özelliklerini göstermektedir. Sunulan bilgi, devlet
veya devlete bağlı özel yükseköğretim kurumları hakkındadır, özel yükseköğretim kurumları hakkında
değildir. Veri genellikle tam zamanlı öğrenciler hakkındadır. Bu raporda 'kısmi zamanlı öğrenci', tam
zamanlı öğrenci dışındaki resmi öğrenci statüsünü ifade etmektedir. Bilgi, yükseköğretim kurumları
tarafından sunulan kısa dönem (ISCED 2011'de ISCED 5 seviyesi) ile ilk ve ikinci kademe program
öğrencilerini kapsar. Doktora öğrencileri için harç ve destek düzenlemeleri kapsam dışındadır. Barınma
desteği, ulaşım ve kantinler hakkındaki veri de kapsama dahil değildir.

Şema
• Ücretler, tam zamanlı öğrencileri kapsar ve yıl boyunca Avro cinsinden gösterilir. Harçlar, ders kaydı,
kayıt, kabul, sertifikasyon ve idari ücretler de dahil olmak üzere tüm masrafları içerir, ancak öğrenci
derneklerine yapılan ödemeleri içermez. Metin içerisinde, maliyetlere yapılan tüm referansların ulusal
para birimi cinsinden ifade edildiğini lütfen unutmayınız. Ulusal para biriminden Avro’ya dönüşüm
1
yapıldıysa, çevrimde, şemanın sağ alt köşesinde gösterilen Eylül 2016 tarihli döviz kurları ( )
kullanılmıştır.
• Uluslararası öğrenci (yani, AB / ASTB / AEA dışında – ulusal tanımlara bağlı olarak) harçlarının
değerleri şemaya dahil değildir. Bununla birlikte, metin, uluslararası öğrencilerin ulusal / AB
öğrencilerinden farklı miktarda harç ödeyip ödemediğini belirtmektedir.
• Şema, harçları birinci ve ikinci kademe için ayrıştırır.
• Hibe biçimindeki destek, ihtiyaca dayalı ve başarıya dayalı kavramları ile ayrıştırılmıştır. İhtiyaca
dayalı hibeler, öğrencinin ve/veya ailesinin maddi durumunun değerlendirilmesi temeline göre verilir.
Başarıya dayalı hibe akademik performansa dayanarak verilir. Bu ayrım, ülkelerin çoğunda gerçeği
yansıtmaktadır.
• Şema, öğrenci destek sistemlerinin olası üç unsurunu, ancak bu unsurlar temel bir özellik olarak
ortaya çıktığı durumlarda içermektedir. Bu unsurlar:
O Krediler: Ulusal bir öğrenci kredi sistemi var ve öğrencilerin % 5'inden fazlası öğrenci kredisi
kullanıyor ise bu unsur ortaya çıkar. Krediyi kullanan öğrencilerin payı da belirtilir.
O Ebeveynler için vergi avantajları: Bu unsur, yükseköğrenim gören öğrencilerin velileri için
vergi avantajları olması durumunda ortaya çıkar.
O Aile ödeneği: Bu unsur, yükseköğrenim gören öğrencilerin ebeveynlerine yapılan ödenekler
varsa ortaya çıkar.
• Hem ücretler hem de destekler hakkındaki şemalarda, ücret ve hibelerin minimum, en yaygın ve en
yüksek değerlerinin Avro cinsinden belirtilmesi amaçlamaktadır. Belirli bir değerin, standart şemanın en
üst seviyesini aşması durumunda, iki adet ileriye eğimli dikey çizgi, şema ölçeğinin aşılmış olduğunu
gösterir ve bu değer parantez içinde yazılır.
• Şemalar, aynı zamanda, harç ödeyen ve hibe alan tam zamanlı ve kısmi zamanlı öğrenci oranları
hakkında önemli istatistiksel veri göstermektedir.

(1)

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

21

Avrupa Yükseköğretiminde Ulusal Öğrenci Harç ve Destek Sistemleri– 2016/17

Metin
Harçlar
Bu bölüm, ülkedeki harç sisteminin temel özelliklerini ulusal para birimi cinsinden ifade etmektedir.
Eğitim ücreti, kayıt ücreti, belgelendirme veya diğer idari masraflar olsun harç, ödenen tüm ücretlerin
niteliğini ve amacını açıklar. Ayrıca, öğrenci kategorilerini ve harç ödemesi gereken veya harç
ödemekten muaf olan tam zamanlı ve kısmi zamanlı kısa, 1. ve 2. dönem öğrencilerin oranlarını da
göstermektedir.

Destekler
Bu bölüm, ülkede faaliyet gösteren destek sistemine genel bir bakış sunmaktadır. Bu, öğrencilerin
velileri veya öğrencilerinin kendileri için aile yardımı, hibe, kredi ve vergi avantajlarını kapsar.
Amaç, bu unsurların ulusal sistemde etkileşimini açıklamak ve şemanın yorumlanmasına yardımcı
olmaktır. Metin, okuyucunun sistemin ana mekanizmalarını anlaması için kılavuzluk yapar. Bu, bazı
özel destek önlemlerinin açıklamaya dahil olmadığı anlamına gelebilir.
Hibeler ulusal para birimi cinsinden sunulur, başarıya dayalı ve ihtiyaç temelli hibeler arasında ayrım
yapılır. Yurtdışında eğitim imkânı (yani hareketlilik hibeleri) haricinde, geri ödenmesi gerekmeyen tüm
kamu mali desteği (burslar ve hibeler) dahil edilmiştir. Ayrıca hibelerden faydalanan öğrencilerin (kısa,
1. ve 2. kademe ve statü) oranları hakkında bilgi verilir. İhtiyaca dayalı hibeler, öğrencinin ve/veya
ailesinin maddi durumunun değerlendirilmesi esasına göre verilir. Başarıya dayalı hibe akademik
performansa dayanarak verilir.
Krediler bu bölümde açıklanmaktadır - öğrenci kredisi sisteminin varlığı hakkında bilgi ve kredi alan
öğrenci yüzdesi ile. Kredi faiz oranları ve geri ödeme yaklaşımları hakkında bilgi de sunulmaktadır.
Vergi avantajı, çocuğu yükseköğrenim gören ailelere veya bazı hallerde öğrencilere de verilen vergi
indirimidir. Bilgi, vergi indiriminin miktarını, nasıl talep edilebileceğini ve kimlerin başvuruda
bulunabileceğini kapsamaktadır.
Ebeveynler için Aile ödenekleri, tutarı ve ülke genelindeki öğrenci destek sistemindeki önemi
hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

Planlanan Reformlar
Bu bölümde, kamu harç ve destek sistemini önemli ölçüde değiştirecek yapılması planlanan reformlar
hakkında kısa bilgiler bulunmaktadır. Düzenleyici çerçeveye yapılan reformlar, halihazırda karar alma
sürecinde olan somut tedbirlerle sınırlandırılmıştır.

Referans yılı
Bilgiler, mevcut akademik yıl olan 2016/17 için sunulmuştur. Referans yılı hakkında bilgi mevcut
olmadığı takdirde, bu basım ilgili ülkeler için mevcut en güncel veriyi sunar.
Harç ödeyen öğrencilerin veya hibe sahiplerinin yüzdesini gösteren istatistiksel bilgilerle ilgili olarak, yeni
döneme ait kesin öğrenci sayıları önceden bilinemeyeceğinden ötürü bu şema kutuları 2015/16 yılı
bilgilerini
içerir.
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BELÇİKA – FRANSIZ TOPLULUĞU
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Öğrencilerin yaklaşık %80’i maksimum harç miktarını öder

EUR

İkinci
kademe
Öğrencilerin yaklaşık %20’si bir hibe alır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Ebeveynler için vergi avantajları | Aile ödenekleri

Ölçek: 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Belçika Fransız Topluluğu hükümeti tarafından belirlenen ücret limitleri öğrencinin maddi durumuna bağlıdır. Kısa, birinci ve
ikinci kademe programlardaki azami ücret 836 EUR'dur. Hibe verilen öğrencilerden ücret alınmazken, hibe almayan ancak düşük
gelirli öğrenciler daha düşük seviyede harç ödemektedir.
• Üniversite ve üniversite dışı yükseköğretim kurumları arasında bazı farklılıklar vardır. 2016/17, üniversite dışı yükseköğretim
kurumlarının kayıt ücretlerine ilaveten tamamlayıcı kayıt ve idari ücretleri alabildiği son öğretim yılıdır, ancak toplam tutar 836
EUR/yılı geçemez. Tamamlayıcı kayıt ve idari ücretler, programın türüne ve öğrencilerin mali durumuna bağlı olarak 0 EUR'dan
(hibe sahipleri için) 179 EUR'ya kadar değişir ve tüm öğrencilere uygulanır.
• AB üyesi olmayan öğrenciler ek ücret ödemek zorundadır (droits d'inscription spécifiques). Üniversite kolejleri ve sanat kolejleri
tarafından yürütülen programlar için yasal olarak sabittirler: profesyonel programlar için 992 EUR ve 1. kademedeki akademik
programlar için 1 487 EUR; 2. kademe programları için 1 984 EUR. Üniversite programları için kanun, azami miktarın kayıt
ücretlerinin 5 katını aşmamasını şart koşar. Uygulamada üniversiteler (Üniversitelerarası Kurul vasıtasıyla), öğrencilerin
geldikleri ülkelerine bağlı olarak uyumlaştırılmış tutarlar benimsemiştir (1). AB üyesi olmayan öğrenciler de tamamlayıcı kayıt ve
idari ücretleri ödemektedir.

Destekler (2016/17)
• Düşük gelirli öğrenciler için 2016/17 öğretim yılında kamu hibeleri vardır. Bununla birlikte, uygunluk, ilk kayıt sırasında 35
yaşın altında olan öğrencilerle sınırlıdır. Öğrenciler bu maddi destek için her yıl başvurmalıdırlar. 2015/16 yılında verilen miktar,
hane gelirine bağlı olmak kaydıyla, yılda 394 ila 4 821 EUR arasında değişmiştir.
• Krediler, en az üç bağımlı çocuğa sahip veliler aracılığıyla edinilebilir. Çok düşük oranda (% 0.01'den az) kredi alınmıştır
(2014/15). Maksimum faiz oranı % 4'tür. Geri ödeme, mezuniyetten altı ay sonra başlamak zorundadır.
• Aile reisine, bağımlı çocuk ve akrabalarının (yüksek öğrenime kayıtlı herhangi bir geliri olmayan öğrenciler dahil) sayısına bağlı
vergi avantajları sağlanır. Vergi öncesi minimum kazanç sınırı, bir çocuk için 1 510 EUR, iki çocuk için 3 880, üç çocuk için 8
700, dört çocuk için 14 060 ve sonraki her bir çocuk için + 5 370 EUR artar.
• Aile ödenekleri, 25 yaşından küçük çocuk sayısına bağlı olarak, çocuk başına 92.09'dan 254.40 EUR/ aya kadar değişir.
Genellikle öğrencinin annesi ödeneği alır. Öğrencinin yılda 50 günden fazla öğrenci işi haricinde hiçbir mesleki etkinliği
olmamalıdır. Aile ödenekleri, öğrenciyi gerçekte destekleyen ebeveyn, akraba veya yasal vasiye ödenir. Aile ödeneklerine ilişkin
sorumluluk Walloon Bölgesi'nde ve Brüksel-Başkent Bölgesi için Ortak Topluluk Komisyonu’ndadır.

(1) Net tutarlara buradan erişebilirsiniz: http://www.ulb.ac.be/enseignements/inscriptions/frais-etudes.html
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BELÇİKA – ALMANCA-KONUŞAN TOPLULUK
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tüm öğrenciler 450 EUR öder

EUR

İkinci
kademe
2015/16 yılında, öğrencilerin
%24.6’sı ihtiyaca dayalı burs aldı

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Ebeveynler için vergi avantajları | Aile ödenekleri

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Yükseköğretimde yalnızca ilk kademede verilir. Tüm öğrenciler kayıt sırasında ücret ödemek zorundadırlar. Teoride
EUR 100 ila 600 arasında değişen ücretler olasıdır. Uygulamadaysa tüm öğrenciler aynı miktarı, 450 EUR, ödemektedir.
• Belçika'nın Almanca konuşan Topluluğu’nda kısa veya ikinci kademe yükseköğretim programı yoktur.
• Avrupa Birliği dışından gelen öğrenciler, Belçika ve AB vatandaşlarıyla aynı ücreti öder.

Destekler (2016/17)
• Öğrenci hibeleri ihtiyaca dayalıdır. Ebeveyn geliri uygunluğu belirler ve öğrencilerin uygun olması için 35 yaşında veya
daha küçük olması gerekir. Yıllık hibeler 362 ile 2 469 EUR arasındadır ve Almanca Konuşan Topluluk Bakanlığı’nca
ödenir.
• Birinci kademe program için 1 000 EUR ve ikinci kademe program için 1 500 EUR kredi eyalet tarafından garanti
edilmiştir. Kredi, Liège Eyaleti'ndeki yükseköğretim kurumlarında eğitim ve yurt dışı kısa vadeli kredi hareketliliği (Flaman
Topluluğu ve Belçika Fransız Topluluğu'nun diğer kısımları da dahil) için kullanılabilir. Faiz oranları öğrencinin gelirine
bağlı olarak % 0-3 aralığındadır. Kredinin, mezuniyetten üç yıl sonra ödenmesi gerekmektedir. Krediler Liège Eyaleti
tarafından yönetilmektedir. Ayrıyeten 1 500 EUR tutarında ek bir kredi duruma göre verilebilir. Hiçbir öğrenci 2015/16
tarihinde bir kredi kullanmamıştır.
• Aile reisine bağımlı çocuk ve akrabalarının (yüksek öğrenime kayıtlı herhangi bir geliri olmayan öğrenciler dahil) sayısına bağlı
vergi avantajları sağlanır. Vergi öncesi minimum kazanç sınırı, bir çocuk için 1 510 EUR, iki çocuk için 3 880, üç çocuk için 8
700, dört çocuk için 14 060 ve sonraki her bir çocuk için + 5 370 EUR artar.

• Aile ödenekleri, 25 yaşından küçük çocuk sayısına bağlı olarak, çocuk başına 92.09'dan 254.40 EUR/ aya kadar değişir.
Genellikle öğrencinin annesi ödenekleri alır. Öğrencinin yılda 50 günden fazla öğrenci işi haricinde hiçbir mesleki etkinliği
olmamalıdır. Aile ödenekleri, öğrenciyi gerçekte destekleyen ebeveyn, akraba veya yasal vasiye ödenir. Aile ödeneklerine ilişkin
sorumluluk Almanca Konuşan Topluluk'tadır.
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BELÇİKA – FLAMAN TOPLULUĞU
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tüm öğrenciler harç öder

EUR

İkinci
kademe
Öğrencilerin yaklaşık %21’i
ihtiyaca dayalı hibe aldı

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Ebeveynler için vergi avantajları | Aile ödenekleri

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Birinci ve ikinci kademedeki öğrenci harcı iki bileşenlidir: sabit 230 EUR ve alınan AKTS kredisinin sayısına göre değişen
esnek bir bölüm. Her kredi puanı için ücret 11 EUR'dur. Bu, tam zamanlı bir öğrenci için (60 AKTS kredisi) ortalama harcın
890 EUR olduğu anlamına gelir. Ücretlerin miktarı, öğrencinin (ana babasının) gelirine göre değişir. Hibe almaya hak
kazanan öğrenciler, akademik yıl başına 105 EUR harç öder. İhtiyaç temelli hibe almaya hak kazanmak için gereken gelir
kriterlerine neredeyse uyan öğrenciler için 470 Euro'luk bir ara tarife de geçerlidir. Öğrenim ücretlerinin tutarı kanunla
belirlenir (Codex Hoger Onderwijs). Öğrenciler, akademik yılın başında, programa kayıt olduklarında ücret ödemektedir.
• Kısa dönem yükseköğretim programları için, Flaman Devleti tarafından belirlenen azami saat başı ders ücreti 1.50
EUR’dur. Ödeme kayıt sırasında yapılır. Bazı öğrenciler (mesela işsizler veya özel ihtiyaçları olan öğrenciler) harç ödemez
veya ders saati başına 0,30 EUR veya ders saati başına 0,60 EUR tutarında bir ücret öder. Hemşirelik ön lisans programı
için öğrenim ücreti yoktur.
• AB üyesi olmayan öğrenciler için harçlar AB öğrencilerine göre daha yüksek olabilir ve bu ücretler yükseköğretim kurumları
tarafından belirlenir.

Destekler (2016/17)
• Birinci ve ikinci kademe programlarına yönelik öğrenci hibeleri, ekonomik ihtiyaç temelinde tahsis edilir. Uygunluk,
velilerin ve/veya öğrencinin gelirleri tarafından belirlenir. Yıllık tutar genelde 256 EUR'dan 3 966 EUR’a kadar değişir.
2014/15 yılında ortalama hibe miktarı 1 721.07 EUR'dur. Bir öğrenci, son derece düşük gelire sahip olmak ve aile
desteğinden yoksun olmak sebepleriyle 5 340 EUR'ya kadar olağanüstü hibe alma hakkına da sahiptir. Hemşirelik ön lisans
programı hariç, kısa dönem yükseköğretim programları için herhangi bir öğrenci hibesi yoktur (hemşirelik programı için
verilen tipik hibe tutarları 693 ile 3 126 EUR aralığındadır).
• Kredi yoktur.
• Aile reisine bağımlı çocuk ve akrabalarının (yüksek öğrenime kayıtlı herhangi bir geliri olmayan öğrenciler dahil) sayısına bağlı
vergi avantajları sağlanır. Vergi öncesi minimum kazanç sınırı, bir çocuk için 1 510 EUR, iki çocuk için 3 880, üç çocuk için 8 700,
dört çocuk için 14 060 ve sonraki her bir çocuk için + 5 370 EUR artar. Vergi avantajları, Federal Maliye Bakanlığı tarafından

belirlenir.
• Aile ödenekleri, 25 yaşından küçük çocuk sayısına bağlı olarak, çocuk başına 92.09'dan 254.40 EUR/ aya kadar değişir.
Genellikle öğrencinin annesi ödenekleri alır. Öğrencinin yılda 50 günden fazla öğrenci işi haricinde hiçbir mesleki etkinliği
olmamalıdır. Aile ödenekleri, öğrenciyi gerçekte destekleyen ebeveyn, akraba veya yasal vasiye ödenir. Aile ödeneklerine ilişkin
sorumluluk Flaman Topluluğu’ndadır.
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BULGARİSTAN
TEMEL ÖZELLİKLER

HARÇ

Tüm öğrenciler harç öder

EUR

Birinci
kademe

EUR

İkinci
kademe

DESTEK

Tam zamanlı öğrencilerin %12.7’si hibe alır

EUR

İhtiyaca
dayalı hibe

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 1.9558 BGN

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Kamu yükseköğretim kurumları kendi ücretlerini belirlemekle birlikte, yıllık azami harç miktarı devlet tarafından
ayarlanır.
• Öğrenci ücretleri, programa ve eğitim alanına bağlıdır. En düşük ücretler, örneğin sosyal bilimler, ekonomi ve hukuk
alanları için ödenirken, en yüksek ücretler sanat ve navigasyon programları için ödenmektedir.
• Devlet üniversitelerinde tam zamanlı ilk kademe eğitim ücretleri yıllık 300 BGN ile 1 500 BGN aralığında, kısmi zamanlı
eğitim için ise yıllık 150 BGN ile 1 100 BGN aralığında değişmektedir. Yıllık tam zamanlı ikinci kademe eğitim ücretleri
460 BGN ile 1 050 BGN ve kısmi zamanlı ikinci kademe eğitim ücretleri 370 BGN ile 580 BGN aralığında değişmektedir.
Tam zamanlı kısa dönem öğrencileri yıllık 300 BGN ile 1 600 BGN, yarı zamanlı öğrenciler ise 150 ile 1 000 BGN
aralığında bir harç öderler.
• Bazı öğrenci grupları harç ödemekten muaftır. Bu gruplar arasında yetimler, engelliler, gaziler ve askeri okullardaki
kıdemli öğrenciler bulunmaktadır.
• Uluslararası öğrencilere yönelik harçlar da hükümet tarafından belirlenir ve eğitim alanına bağlıdır. Gerçek miktarlar,
yükseköğretim kurumları tarafından tanımlanır. Bu miktarlar genellikle AB öğrencileri tarafından ödenenlerden daha
yüksektir.


Destekler(2016/17)
• Hibeler / burslar, tüm eğitim kademelerindeki tam zamanlı öğrencilere sunulmaktadır. Yükseköğretim kurumları
tarafından belirlenen özel uygunluk kriterlerine göre dağıtılırlar. Bir hibe türü iki gösterge içermelidir: akademik
performans ve önceki altı ayda öğrenci ailesinde kişi başına düşen aylık gelir. 2016'dan itibaren, üniversiteler de sadece
akademik performansa dayalı, başarı esaslı hibeler vermek zorundadır. Hibe tutarı, 50 ile 120 BGN / ay arasındadır ve
çoğu durum için 10 ay boyunca verilir. 2016/17 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılın başında hibe tutarı aylık 70 ile 150 BGN
arasında değişecektir. Kısmi zamanlı öğrencilere destek yoktur.
• AB/AEA/İsviçre vatandaşı olan ve 35 yaşından küçük ve eğitimlerini yarıda kesmemiş tam zamanlı birinci ve ikinci
kademe öğrencileri devlet garantili krediler için başvuruda bulunabilir. Eğitim kredisi, öğrenim ücretine eşit olabilir.
Yaşam masraflarını karşılayacak kredi miktarı asgari ücretle ilişkilidir. Hükümetle anlaşma yapan bankalarda faiz oranı
% 7'yi aşamaz. Geri ödeme, mezuniyetten bir yıl sonra başlar ve 10 yıl içinde tamamlanmalıdır. Krediyi kullanan
öğrencilerin yüzdesiyle ilgili hiçbir bilgi mevcut değildir.
•Öğrenci destek sisteminde ebeveynler için vergi avantajları ve aile ödenekleri rol oynamaz.
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ÇEK CUMHURİYETİ
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tüm öğrenciler her kademe için kayıt ücreti öder

EUR

İkinci
kademe
%1’den az öğrenci bir sosyal burs kazanır
Yaklaşık %13 başarıya dayalı burs kazanır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Ebeveynler için vergi avantajları | Aile ödenekleri

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 27.025 CZK

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Şemada gösterilen ücretler, kabul işlemleri ile ilgilidir ve tüm öğrenciler tarafından eğitim kademesi başına bir kez ödenir.
Normal öğretim süresini bir yıldan fazla uzatanlar haricinde, yükseköğretim öğrencileri harç ödemez. Eğitim sürecinde
ebeveyn olan öğrenciler için muafiyet yapılır. Minimum ücret, Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kamu bütçesinde yıllık
bir öğrencinin ortalama maliyeti esasına göre saptanan 9 651 CZK'dır. Yasayla azami miktar belirlenmemiştir.
• Yabancı dilde eğitim verilen eğitim programlarında okuyan öğrenciler, öğrenim ücreti ödemek zorundadırlar. Kanunlar
tarafından herhangi bir maksimum sınır belirlenmemiştir. Bu gibi düzenlemeler her yükseköğretim kurumu içerisinde
kararlaştırılır. Yükseköğretim kurumları, yurtdışında elde edilen yükseköğrenim yeterliklerinin tanınması için de ücret talep
edebilir.
• Çek Cumhuriyeti'nde kısa dönem program yoktur.
• Uluslararası öğrencilerin ödediği harç miktarı, Çek dilinde eğitim gördükleri sürece ev sahibi öğrencilerle aynıdır.

Destekler (2016/17)
• Burslar, tüm kamu yükseköğretim kurumları tarafından, eğitimde mükemmeliyet ya da araştırma, sanatsal ve diğer
etkinlikler için verilir.
• Burslar, yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölge dışındaki bölgelerden gelen öğrencilere verilir (5 400 CZK/yıl).
Öğrencilerin yaklaşık % 47'si bu bursu 2015/16 yılında almıştır.
• Zorlu bir ekonomik durumda olan öğrencilere sosyal burslar sağlanmaktadır. Alınan miktar herkes için aynıdır (24 750
CZK/yıl). Öğrencilerin % 0,8'i 2015/16 yılında bu desteği almıştır.
• Eğitim finansmanı için herhangi bir kredi (kamu tarafından teşvik edilen veya serbest piyasa kredisi) bulunmamaktadır.
• Ailesinin ekonomik koşullarına bağlı olarak, aile ödenekleri, 26 yaşından küçük öğrenciler için verilebilir. Aylık 700
CZK'lık bir çocuk yardımı, ailenin geliri, asgari geçim seviyesinin 2.4 katının altındaysa ödenir.
• Ebeveynler için vergi avantajları, her bağımlı çocuk için (öğrenci 26 yaşına gelene kadar) vergi indirimi şeklinde
sağlanmaktadır. Bu miktar, doğum sırasına göre derecelendirilir - 2016 yılından itibaren, ilk çocuk için 13 404 CZK/yıl,
ikinci çocuk için 17 004 CZK, üçüncü ve dördüncü çocuk için 20 604 CZK. Çocuğun engelli olması durumda bu tutar iki ile
çarpılır.
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DANİMARKA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tam zamanlı öğrenciler için harç yoktur

EUR

İkinci
kademe
Tam zamanlı öğrencilerin
%85’i hibe alır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Öğrencilerin %38’i kredi kullanır

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 7.4448 DKK

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Tam zamanlı ulusal veya AB vatandaşı öğrenciler için ücret alınmaz.
• Kısmi zamanlı ders alan tüm öğrenciler yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ve en az 269 EUR olan bir harç
öder.
• Uluslararası öğrencilerin ödediği harç miktarı yükseköğretim kurumları tarafından belirlenmektedir.

Destekler (2016/17)
• Devlet yardımı, tanınan bir eğitim programında aktif olarak okuyan ve geliri, hibeyi alacağı ayda belirli bir miktarı (2016
yılında 11 922 DKK) aşmayan tüm tam zamanlı Danimarkalı öğrencilere açıktır. Asgari tutar, aileleri ile birlikte yaşayan
öğrenciler için 12 ay boyunca verilen ayda 922 DKK'dur. Azami tutar ailelerinden ayrı yaşayan öğrenciler için her yıl 12 ay
boyunca ve ayda 5 941 DKK olarak belirlenmiştir. Uluslararası öğrenciler (AB ve AB dışı), Danimarka vatandaşlarıyla eşit
koşullarda değerlendirilmek ve devlet eğitim desteğini alabilmek için bazı özel şartları yerine getirmelidir.
• Eğitimi sırasında ebeveyn olan öğrenciler için ekstra hibeler (başka bir eğitim desteği alıcısı ile birlikte yaşayan öğrenciler
için 2 373 DKK, tek ebeveyn öğrenciler için 5 941 DKK) bulunmaktadır. Eğitim görürken çalışamayacak durumda olan
engelliler için ilaveten ayda 8 449 DKK'luk hibeler bulunmaktadır. Bu miktarlar 2016 yılı için geçerlidir. Ücretler yıllık olarak
düzenlenir, yeni miktarlar 1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olacaktır. Tüm hibeler vergiye tabidir, ödenebilir miktar kişisel
koşullara bağlıdır.
• Devlet hibesi alma hakkına sahip tüm tam zamanlı öğrencilere ayda 3 040 DKK'luk devlet kredisi verilebilir. Ebeveyn
öğrenciler için ilave öğrenci kredileri bulunmaktadır: ayda 1 521 DKK. Tüm devlet hibelerini kullanan ve eğitim
programından mezun olabilmek için 12 ay veya 24 aydan daha kısa süreye ihtiyaç duyan öğrenciler için ayda 7 842 DKK
ödenen bir 'son kredi' de bulunmaktadır. Eğitim süresi boyunca, yıllık % 4 faiz oranı uygulanır. Öğrenciler, mezun oldukları
takvim yılının bitimini izleyen en geç bir yıl içinde kredi geri ödemesine başlamalıdır. Kredi 15 yıl içinde ödenmelidir.
Öğrencilerin % 38'i devlet kredilerini kullanmaktadır.
• Kısmi zamanlı öğrenciler devlet desteği alma hakkına sahip değildir.
• Ebeveynler için vergi avantajları veya aile ödenekleri yoktur.
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ALMANYA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Bazı Eyaletlerde öğrenciler yalnızca
idari ücret öder

EUR

İkinci
kademe

Öğrencilerin yaklaşık %25’I kredi kullanır
Ebeveynler için vergi avantajları | Aile ödenekleri
İhtiyaca dayalı
hibe (2)

EUR

DESTEK

Öğrencilerin yaklaşık %25’i
ihtiyaca dayalı destek alır

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya dayalı
hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Tüm Alman eyaletlerinde, eğitim, hem tam hem de kısmi zamanlı öğrenciler için ücretsizdir. 10 eyalette düşük seviyede
idari ücretler öğrencilerden tahsil edilir.
• Beş eyalette öğrenciler, normal eğitim süresini aştıkları durumda yarıyıl başına 500 EUR (Saarland'da 400 Avro'ya kadar)
harç ödemekle yükümlü tutulabilir, ancak hiçbir yükseköğretim kurumu bunu talep etmemiştir.
• Almanya'da kısa dönem yükseköğretim programı bulunmamaktadır.
• AB ve AEA ülkeleri haricindeki ülkelerden gelen öğrenciler de ücret ödememektedir.

Destekler (2016/17)
• Genel öğrenci desteği (BAföG), bireysel tutarın yarısı kadarı hibe, diğer yarısı da faizsiz kredi olarak verilir. Toplam tutar,
12 ay/yıl için ayda 10 ile 735 EUR arasındadır. Tam zamanlı 1. ve 2. kademe ve benzer eğitim faaliyetleri (örneğin, hukuk,
tıp alanlarında devlet sınavlarına yönelik eğitimler) için kullanılabilir. Uygunluk ve miktar, gelir, aile durumu, konut durumu ve
sakatlık hususları temel alınarak öğrenci ihtiyacının değerlendirilmesi ile belirlenir. Geri ödenmesi gereken tutar en fazla 10
000 EUR’dur. 2015 için ödenen ortalama tutar, yılda 5 376 EUR'dur (ayda 448 EUR). Uygun olmak için öğrencinin 30 yaşın
altında olması (yüksek lisans eğitimi için 35) gerekmektedir.
• Bir eğitim kredisi (Bildungskredit), BAföG tarafından kapsanmayan yaşama maliyetlerini kapsar. Alınabilecek azami tutar 7
200 EUR'dur. Ayda 120 avroluk geri ödeme, kredinin başlangıcından dört yıl sonra başlamak zorundadır. Federal Hükümet,
kredi geri ödemesini ve kredi faizini garanti eder. 54 600 EUR’ya kadar uygun şartlı bir eğitim kredisi (KfW-Studienkredit) de
mevcuttur. Her iki kredi de aylık taksitler halinde ödenmektedir.
• Çeşitli türde başarı esasına dayanan hibeler verilir. Ödül verilen miktar genellikle öğrenci ihtiyacının değerlendirilmesi
yoluyla belirlenir. Toplam burs miktarı, 12 ay/yıl boyuna ödenir ve aylık 300 ile 1 035 EUR aralığında değişim gösterir. Ek
destek, aile mali durumunun değerlendirilmesi ile belirlenir. Deutschlandstipendium (aylık 300 EUR) ve
Begabtenförderungswerke için topluca ödenen (aylık 300 EUR) tutarlar, ekonomik koşullardan bağımsızdır. Öğrencilerin
yaklaşık % 4'ü (kamu ve özel kaynaklardan) başarı esaslı hibeler almaktadır.
• Öğrencilerin aileleri, ilk iki çocuk için 190 EUR, üçüncü çocuk için 196 EUR ve daha çok sayıda çocuk için çocuk başına
221 EUR aylık aile ödeneği (çocuk parası) alır, ya da 25 yaş altı her çocuk için yıllık 3 624 EUR tutarında bir toplu vergi
indirimi her bir ebeveyne uygulanır.

(2) Bütünleşik kredi dahil. Metne bakınız.
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ESTONYA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

2013/14 itibariyle kayıt olanların yaklaşık %17’si harç öder

EUR

İkinci
kademe
Her iki kademe için de 2013/14 itibariyle kayıt
olanların %19.5’ı hibe alır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

2015/16’da öğrencilerin %8’i kredi kullandı| Ebeveynlere vergi avantajları

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Estonya dilindeki programlarda okuyan, dönem başı 30 AKTS ve yılda 60 AKTS kazanan tüm tam zamanlı öğrenciler
herhangi bir ücret ödemeden eğitim alabilir. Yükseköğretim kurumları (YÖ kurumları),% 100'lük bir çalışma yükünden
eksik sayıda alınan her AKTS kredisi için 1. veya 2. kademe öğrencilerinden eğitim ücreti talep etme hakkına sahiptir. Bir
AKTS kredisi için ödenecek maksimum tutar 50 EUR'dur. Daha yüksek ücretler sanat, tıp, veterinerlik, diş hekimliği (100
EUR) ve uçak pilotluğu (120 EUR) için talep edilir. Engelli öğrenciler, 7 yaşın altındaki bir çocuğun ebeveynleri veya
vasileri olan öğrenciler ve engelli bir çocuğun ebeveynleri de dahil olmak üzere belirli öğrenci grupları için istisnalar
yapılır.
• Estonya'daki yükseköğretim kurumlarında kısa dönem programı yoktur.
• YÖ kurumlarının, kısmi zamanlı öğrenciler veya Estonya dili dışındaki dillerde verilen programlarda okuyan
öğrencilerden eğitim masraflarının tazmini talebinde bulunma hakkı vardır. Yarı zamanlı öğrencilerin% 93’ü harç
ödemektedir.
• Aynı ücretler, hem ulusal öğrenciler hem de uluslararası öğrenciler (AB/AEA dışındaki ülkeler) için geçerlidir.

Destekler (2016/17)
• Genel olarak, tam zamanlı öğrenciler destek almaya uygundur. Hibe sistemi ihtiyaç ve başarı esaslı destekler içerir.
İhtiyaç esaslı hibe miktarı, öğrenci ve aile gelirine bağlı olarak yılda 10 ay boyunca ödenir ve aylık 75 ile 220 EUR
aralığında değişmektedir. Öğrencilerin yaklaşık % 12'si ihtiyaç esaslı hibe alır. 2014/15 yılından itibaren, tam zamanlı ve
kısmi zamanlı engelli öğrenciler ile bakım kurumlarında yetişen öğrenciler yükseköğretim bursuna başvurabilmektedir.
Engelli öğrenciler için aylık 60-510 EUR arasında değişen burslar bulunmaktadır.
• Öğrenciler, mükemmel eğitim sonuçlarına dayanarak ayda 100 EUR tutarında başarı esaslı hibe için başvurabilirler. Bu,
öğrenci nüfusunun % 2'si için geçerlidir. Akıllı uzmanlaşma alanlarında okuyan tam zamanlı öğrencilerin yaklaşık % 50'si
için ayda 160 EUR (yıllık 1. 600) başarıya dayalı hibe bulunmaktadır. Bilgisayar ve bilgi teknolojisi müfredatları için,
hibenin miktarı ayda 160-300 EUR'dur (yılda 1 600-3 000 EUR). Öğretmen yetiştirme programlarındaki kısmi zamanlı
öğrenciler ayrıca bir uzmanlık yardımı için başvurabilirler. Tüm öğrencilerin yaklaşık% 5'i uzmanlık yardımı almaktadır.
• Estonya vatandaşları veya daimi ikamet iznine sahip, dokuz ay veya daha fazla süreyle tam zamanlı eğitim gören kişiler,
devlet garantili bir eğitim kredisi alma hakkına sahiptir. Azami tutar 1 920 EUR/akademik yıldır ve öğrencilerin % 8'i
2015/16 yılında böyle bir kredi kullanmıştır. Faiz oranı % 5'tir. Geri ödeme, mezuniyetten sonra bir yıl içinde başlamak
zorundadır (öğrenci eğitimine devam etmiyorsa) ve nominal eğitim süresinin iki katı bir vade içerisinde ödenmek
zorundadır (eğitim bir yeterlik elde edilemeden bittiyse, geri ödeme eğitim süresinin 1-1.5 katı bir vade içerisinde
yapılmalıdır).
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• Ebeveynler için vergi avantajları, 26 yaşın altında ve Estonya'da ikamet eden öğrenciler için alınabilir. Aile ödenekleri
yoktur.
.
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İRLANDA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tam zamanlı birinci kademe öğrencilerinin %60’ı
harç öder

EUR

İkinci
kademe
1. kademe öğrencilerin
%45’ihibe alır (2014/15)

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Ebeveynler için vergi avantajları

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Tam zamanlı ilk kademe öğrencileri, akademik yıl başına 3000 Euro tutarında bir öğrenci katkısı ödemektedir. AB/AEA/
İsviçre vatandaşı olan ve beş yıllık sürenin en az üçünde AB/AEA/İsviçre'de ikamet eden yeni lisans öğrencileri tüm
öğrenim ücretlerinden muaftır. 'Ücretsiz öğrenim' kriterlerini karşılamayanların hem öğrenim ücretini hem de öğrenci
katkısını içeren bir bütünleşik harç ödemesi gerekir - ortalama AB bütünleşik harcı 6 000 EUR'dur.
• İkinci kademe için, öğrencilerin çoğunluğu, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ve yıllık 30 000 EUR'ya kadar
ulaşabilen bir harç öder.
• Kısa dönem yükseköğretim programları için harçlar, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir. Ücret aralığı
hakkında bilgi yoktur.
• Kısmi zamanlı harçlar genelde tam zamanlı programlar için tam harcın yarısı kadardır.
• Uluslararası öğrenci ücretleri, genel olarak AB ücretlerinden iki ile üç kat daha yüksektir ve yükseköğretim kurumları
tarafından belirlenir.

Destekler (2016/17)
• İhtiyaç esaslı hibeler, tam zamanlı öğrencilere, Eğitim ve Beceri Bakanlığı tarafından, imkanlar, aile büyüklüğü ve
kurumlardan uzaklığa bağlı olarak sağlanmaktadır. İlk kademe öğrencileri için, hibe, öğretim yılı başına 305 ile 5 915
EUR arasında değişmektedir. Hibe almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenci katkı payı veya öğretim ücretleri de
kendileri adına ödenmektedir. İkinci kademe öğrenciler, eğitim ücretlerini karşılamak için 2 000 EUR hibe alabilirler. Bu
ödemenin gelir eşiği 2016/17 akademik yıl için 31 500 EUR’dur ve bu miktar aile bağımlılarının sayısına göre
artmaktadır. Alternatif olarak, belirli şartları sağlayan öğrencilerin mezuniyet sonrası öğretim ücretlerinin 6 270 EUR'ya
kadar olan kısmının ödenmesi mümkündür. 2 000 EUR tutarında burslar başarı ve ihtiyaç esasına dayanan kriterlere
göre ödüllendirilebilir. Öğrencilerin hibe almaya uygun sayılmaları için belirli ikamet, imkanlar, uyruk ve önceki akademik
başarı koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Kısa dönem öğrencileri hibe almaya uygun değildir.
• Öğrenim ücreti olarak tanınan bir yükseköğretim kurumuna ödenen masraflar için vergi indirimi mevcuttur. Standart
vergi oranında bir vergi indirimi, tam zamanlı ve kısmi zamanlı yükseköğrenim dersleri için talep edilebilir.
• Krediler veya aile yardımları yoktur.
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YUNANİSTAN
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Birinci kademede harç yoktur
(Hellenic Open University istisnadır)

EUR

İkinci
kademe
Destek alan öğrenci yüzdesi hakkında istatistiki
bilgi yoktur
Vergi avantajları

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Krediler

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Ücretler 2016/17)
• Birinci kademe kısmi zamanlı veya tam zamanlı öğrencilerinden harç alınmaz. Sadece Hellenic Open Üniversitesi
öğrencileri yılda 550 EUR (yılda en fazla 3 ders) ile 1 650 EUR arasında değişen bir ücret öder.
• 2. kademe öğrencileri, yükseköğretim kurumları tarafından belirtilen harç miktarını ödemektedir. Az sayıda 2. kademe
eğitim programında, öğrenciler ücret ödememektedir.
• Kısa dönem yükseköğretim programları için harçlar, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir.
• Uluslararası (AB dışı) öğrenciler, 1. kademe eğitim için ücret ödememektedir.

Destekler 2016/17
• Standart bir burs yoktur. Devlet bütçesi, ESIF veya IKY (Devlet Burs Kuruluşu) tarafından yönetilen özel fonlardan
sağlanan kaynaklara bağlı olarak, hibe başvuruları için bir çağrı yayımlanır. Ödüller ve burslar, öğrencilerin akademik
performanslarına ve ekonomik durumlarına bağlı olarak yükseköğretim kurumları tarafından da sunulabilir. Kısmi
zamanlı öğrenciler IKY hibeleri için uygun değildir.
• İlk kademe, ikinci kademe ve doktora öğrencilerine araştırma kurumları/kar amacı gütmeyen/faydalı vakıflar
tarafından da hibeler/burslar verilir. Uygunluk/seçim kriterleri yaş, notlar (2. kademe için), yabancı diller, iş tecrübesi ve
sosyoekonomik durumdur.
• Hellenic Open Universitesi tarafından verilen burslar, ekonomik, sosyal ve akademik ölçütlerin bir birleşimini
karşılayan öğrencilerin öğrenim ücretlerinin tamamını veya bir kısmını karşılar.
• Akademik ve sosyoekonomik kriterleri karşılayan 45 yaş altı 2. kademe öğrencileri devlet garantili krediler için
başvurabilir. Krediyi kullanmak için öğrenci velisinin kredi kurumlarına geri ödeme garantisi vermesi gereklidir. Faiz
oranının %50’ye kadar olan kısmı Milli Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanlığı tarafından (Devlet Gazetesi 659 / 3107- 1996) karşılanabilir. Kredi şartları, kredi kuruluşları tarafından belirlenir. Kredileri alan öğrenci sayısı hakkında
istatistiki veri bulunmamaktadır. Birinci kademe eğitim için kredi kullanmanın yasal temelleri mevcuttur, ancak
koşulların daha da gelişmesi gereklidir.
• 1. kademe öğrencilerin velileri, yıllık 1.000 EUR barınma ödeneği talep edebilir. Sadece kendi şehrinde eğitim
görmeyen öğrenciler, aile gelirleri 30.000 EUR’nun altında ise bu ödenek için başvurabilir.
• Vergi avantajları: Yunan devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin velileri daha düşük vergi oranına tabidir.
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İSPANYA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Öğrencilerin yaklaşık %71’i harç öder

EUR

İkinci
kademe

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Öğrencilerin yaklaşık %23’ü hibe alır

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Harç miktarı, eğitim alanı, seviye (1. veya 2. kademe), alınan AKTS sayısı ve bir öğrencinin her bir dersi kaç kez aldığı
ile belirlenir. Buna ek olarak, her biri farklı bir ücret aralığına sahip olduğundan dolayı Özerk Topluluklar arasında harç
tutarları farklılık gösterir. Tam zamanlı ve kısmi zamanlı öğrenciler arasında ücret farkı yoktur.
• Çoğu Özerk Toplulukta kısa dönem öğrencilerin herhangi bir ücret ödemeleri gerekmez.
• Harçlardan muafiyet mümkündür ve ihtiyaç kriterlerine göre belirlenir. Buna ek olarak, büyük aileler ve engellilere
yüksek düzeyde indirimler sağlanır ve hatta harçlardan muaf tutulabilirler.
• İspanya'da ikamet izni olmayan uluslararası öğrenciler (AB üyesi olmayan) bulundukları bölgeye bağlı olarak ücret
ödeyebilir.

Destekler (2016/17)
• Ulusal genel hibenin çeşitli unsurları vardır. Her öğrenci, aile gelirlerine bağlı olarak bir veya birden fazla bileşenden
faydalanabilir (notlar bileşenlerin birinde ayrıca dikkate alınır): öğrencinin aile gelirine bağlı olarak sabit bir tutar olan
1,500 EUR; eğitimleri süresince aile evinin dışında yaşayan ve aynı zamanda belirli gelir ölçütünü karşılayan öğrencilerin
yaşam masrafları için sabit 1 500 EUR tutarı; ve öğrencinin aile gelirine ve notlarına dayalı değişken bir miktar. Asgari
değişken miktar 60 EUR'dur ve maksimum miktar, yıldan yıla değişir, çünkü başvuru sahipleri arasında, diğer tüm
bileşenleri ödedikten sonra kalan parayı dağıtmaktan kaynaklanmaktadır. Tam zamanlı öğrenciler tüm bileşenler için
başvuruda bulunabilir. Kısmi zamanlı öğrenciler, değişken bileşenin asgari miktarı için (60 EUR) başvurabilir. Uzaktan
eğitim öğrencileri, değişken bileşeninin tamamına başvurabilir. Bir bileşen de ailesinin yerleşim yeri Kanarya Adaları,
Balear Adaları veya Ceuta ve Melilla Kentlerinde bulunan ve üniversiteleri bu yerlerden birinde veya İspanya
anakarasında bulunan öğrencilere yöneliktir. Bu bileşen 442 ile 937 EUR arasındadır.
• Hibe alan tüm 1. ve 2. kademe öğrencileri harç ödemekten muaftır. Bununla birlikte, hibe, yalnızca öğrencinin ilk kez
aldığı AKTS kredilerini kapsar (diğer bir deyişle, bir öğrenci yeniden bir ders almak zorunda kalırsa, ikinci ve sonraki
dersler hibe kapsamına girmez) Kısa dönem öğrencilere 200 EUR tutarında bir 'temel hibe' bileşeni ödenir.
• Hibeler bireysel düzeyde verilir ve bu nedenle her öğrenciye farklı bir miktar ödenmektedir. Bununla birlikte, 2015/16
yılında hibelerin ortalama tutarı 2 164,26 EUR’dur (harç muafiyetine ek olarak) .
•

Kredi

yoktur,

ebeveynler

için

vergi
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avantajları

ve

aile

ödenekleri

yoktur.
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FRANSA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Öğrencilerin yaklaşık %64’ü harç öder

EUR

İkinci
kademe
Öğrencilerin yaklaşık %36’sı
ihtiyaca dayalı hibeler alır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Ebeveynler için vergi avantajları | Aile ödenekleri

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Yüksek Öğretim ve Araştırma Bakanlığı’nca belirlenen yıllık harç tutarları yükseköğretimin kısa dönem ve birinci
kademesi (L1, L2, L3) için 184 EUR, ikinci kademesi için (M1, M2) 256 EUR’dur. Buna ek olarak, 20-28 yaşları
arasındaki tüm öğrencilere yılda 215 EUR ücret uygulanır. Bu ücret sosyal güvenlik sistemi ile ilgilidir. Bazı üniversiteler,
belirli hizmetler için de ücret talep edebilir (ör. devam eden öğrenme ve eğitimle ilgili diplomalar için). Harçlar yılda 2 000
EUR seviyesini aşabilir.
• Grandes écoles ve mühendislik okullarındaki harçlar farklılık gösterir ancak sosyal güvenlik ile ilgili ücretler (215 EUR)
ve üniversitelerle olan ortaklıklar hariç tutulursa, en yaygın miktar yılda 610 EUR'dur. Bazı kurumlardaki öğrenim
ücretleri, aile gelirine bağlı olarak, yılda 10 000 Euro'ya kadar ulaşmaktadır. Bununla birlikte, yalnızca harç almadan
eğitim sunmakla kalmayan ve aynı zamanda bazı öğrencilere ücret ödeyen Grandes écoles'ler de vardır (bu tür
öğrenciler müstakbel devlet memurlarıdır ve ücretlerini devletten alırlar), örn. École polytechnique ve écoles normales
supérieure.
• Hibe alan öğrenciler (2014/15 yılında öğrenci nüfusunun % 35.8'i) ücretlerden muaftır.
• AB üyesi olmayan öğrenciler AB öğrencileriyle aynı ücreti öder.

Destekler (2016/17)

• Hibeler 28 yaşından küçük öğrencilere (kısa, birinci ve ikinci kademe) finansman ihtiyacı temelinde verilir. İhtiyaca
dayalı hibeler için ödenen yıllık miktar sosyal kriterlerin değerlendirilmesine bağlıdır ve öğrencileri aile gelirlerine göre
dokuz kategoriye ayırır. Tüm hibe sahipleri ders ücretinden muaftır ve sosyal güvenlik katkı paylarından feragat (215
EUR) sağlanır. 2016/17 yılında, yıllık hibe tutarı, 0 EUR (sadece ders ücretleri ve sosyal güvenlik katkı paylarından muaf
tutulan alt orta sınıf öğrenciler için) ile 5 551 EUR aralığındadır. Yıllık 1 009 EUR tutarında ek bir hibe en yoksun (aile
gelirine göre) alt orta sınıf öğrencilerine ödenebilir.
• İhtiyaca dayalı bir hibe alan öğrenciler, yarıyıl başına 900 EUR tutarında, tamamlayıcı nitelikte bir başarıya dayalı hibe
(baccalauréat sonuçlarına göre okul performansına dayalı) de alabilir.
• Yıllık maksimum 15 000 EUR'ya kadar devlet garantili krediler, 28 yaşın altındaki tüm AB/AEA öğrencileri için
kullanılabilir. Kredilere "OSEO" adında özel bir fon garanti vermektedir. Üniversite öğrencilerinin % 0.1'den azı böyle bir
kredi alır. Faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Geri ödeme, mezuniyetten 2 yıl sonra başlamak zorundadır, ancak
faizlerin erken ödenmesi mümkündür.
• Ebeveynler, öğrencilerin maddi olarak kendilerine bağımlı olması ve 25 yaşın altında olması durumunda vergi
indiriminden faydalanabilir. Vergi indirimi miktarı hanehalkının vergiye tabi gelir tutarıyla orantılıdır. 26 yaşın altındaki
öğrenciler de vergi indiriminden faydalanabilir.
Aile ödenekleri, 20 yaşından küçük iki veya daha fazla bağımlı çocuk sahibi ailelere ödenmektedir. İki çocuğu olan
aileler için aylık ödenek 130.12 EUR’dur (yüksek gelirli aileler için daha az bir miktar ödenir).
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HIRVATİSTAN
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Öğrencilerin %60’ı harç öder

EUR

İkinci
kademe

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Öğrencilerin yaklaşık 4’ü
devlet fonlu hibe alır

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Ölçek 0 - 15 000

Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 7.4846 HRK

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Kısa, ilk ve ikinci kademe programlarının ilk yılında tüm tam zamanlı öğrencilerin harçları Bilim, Eğitim ve Spor
Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Harçlar, bir önceki akademik yılda 55 AKTS veya daha fazlasını başaran birinci
sınıf üstü öğrenciler için de tam olarak karşılanır.
• Harç muafiyeti ölçütlerini karşılamayan tam zamanlı öğrenciler, YÖ kurumlarının belirlediği ölçütlere bağlı olarak, tam
harç tutarını veya bunun bir kısmını ödemek zorundadır. Harç ödeyen öğrencilerin oranı son birkaç yılda kabaca sabit
kalmıştır: öğrencilerin yaklaşık% 40'ının harçlarının tamamı hükümet tarafından karşılanırken, öğrencilerin yaklaşık%
60'ı bir dereceye kadar ücret ödemektedir.
• Tüm eğitim programları için harçların tamamı yılda 3 700 - 7 500 HRK aralığında değişmektedir.
• Toplam öğrenci nüfusunun % 28'ini oluşturan kısmi zamanlı öğrenciler tam ücret öder.
• AB dışından gelen uluslararası öğrenciler de tam ücret ödemektedir.

Destekler (2016/17)
• Öğrenci hibeleri birinci, ikinci kademe ve kısa dönem eğitim programlarının tam zamanlı öğrencilerine açıktır. Kısmi
zamanlı öğrenciler devlet tarafından finanse edilen bir hibe başvurusunda bulunamaz.
• Öğrenci hibeleri, Bilim, Eğitim ve Spor Bakanlığı tarafından verilir. Hibeler, öğrencilerin kişi başı hanehalkı geliri veya
öğrencinin özürlülüğünün türü ve seviyesi gibi ihtiyaca dayalı ölçütlere göre verilir. Hibenin toplam yıllık tutarı 10 800
HRK’sıdır (dokuz ay boyunca ayda 1 200 HRK). 2015/16 akademik yılında bakanlık yaklaşık 5 200 hibe vermiştir.
• Üniversiteler, geçtiğimiz yıllarda kazanılan AKTS sayısı ve alınan notlar gibi, başarıya dayalı ölçütlere göre tam
zamanlı öğrencilere ek hibeler de sunar. Hibe tutarları ve dağıtım kriterleri, üniversiteler tarafından özerk olarak
belirlenmektedir.
• Bir dizi bölgesel ve yerel yönetim tarafından öğrencilere sunulan daha başka hibe türleri de vardır.
•

Ebeveynler

için

kredi,

vergi

avantajları
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veya

aile

ödeneği

bulunmamaktadır.
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ITALYA
TEMEL ÖZELLİKLER (3)

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

1. ve 2. kademe öğrencilerin %88’i harç öder

EUR

İkinci
kademe
1. ve 2. kademe öğrencilerin
%9.3’ü hibe alır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Ebeveynler için vergi avantajları

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

4

En yaygın ( )

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Yükseköğretim kurumları, öğrencileri sosyoekonomik geçmişlerine, eğitim alanlarına, dönemlerine, eğitim statülerine tam zamanlı ya da kısmi zamanlı - ve kayıt yılına göre ayırarak harçlarını akademik yıl başında tanımlarlar. YÖ
kurumları, destekten yararlanan öğrencileri harçlardan muaf tutmakla yükümlüdür ve bazı öğrencileri de başarıya dayalı
olarak ücretlerden muaf tutabilirler. Mali yıl sonundaki toplam harç gelirinin, kamu finansmanının % 20'sinden fazla
olmaması zorunludur. Yükseköğretimden sorumlu bakanlık asgari kayıt ücretini belirler. 2016/17 öğretim yılı için bu
miktar 201.58 EUR'dur.
• Kısmi zamanlı öğrenciler orantısal olarak tam zamanlı öğrencilere kıyasla daha az ücret ödemektedir.
• Kısa dönem yükseköğretim programları için harç miktarları, kurumuna göre değişir.
• Uluslararası öğrenciler ulusal öğrencilerle aynı harcı öder.

Destekler (2016/17)
• Kamu hibeleri, ekonomik ihtiyaç ve akademik başarı esaslarına göre tahsis edilmektedir. Miktar, öğrencinin
ebeveynleriyle birlikte yaşayıp yaşamadığına bağlıdır ve bölgesel yetkililer tarafından, yukarıdaki şemada belirtilen aralık
içerisinde tanımlanır. Bakanlık, her yeni akademik yıl için hibenin asgari ve azami miktarını belirler. 2016/17 yılı için,
hibenin asgari tutarı 1929.22 EUR'dur ve hibenin azami tutarı 5 118.36 EUR'dur.
• Vergi avantajları. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 15, 22 Aralık 1986, No 917, yükseköğretim masraflarına
karşılık % 19 oranında bir kesintiye izin verir. Vergi yardımı, çocuk ebeveyne vergisel olarak bağlı bulunduğu sürece
geçerlidir.
• Kredi veya aile ödeneği yoktur.

(3) Şemada gösterilen ücret ve hibe tutarı, mevcut en son istatistiki verilere (2014/15) dayanarak hesaplanmıştır.
(4) İtalya'da, grafikte 'en yaygın' olarak belirtilen tutar, ücretlerin ve hibelerin ortalaması anlamına gelir.
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KIBRIS
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

1. kademe AB öğrencileri
harç ödemez

EUR

İkinci
kademe

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

%2 başarıya dayalı hibe, %10 ihtiyaca dayalı hibe

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Yükseköğretim kurumları, kendi harçlarını, Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından tanımlanan sınırlar içerisinde
belirleyebilir.
• İlk kademe: Kıbrıslı öğrenciler ve AB ülkelerinden gelen öğrenciler için dönem başına 1 709 EUR (yılda 3 417 EUR)
tutarında harç. Bu harçlar Devlet tarafından tamamen ödenir.
• İkinci kademe: Tüm öğrenciler yılda 4 100 ile 10 250 EUR aralığında değişen bir harç ödemektedir.
• Kamu yükseköğretiminde kısa dönem eğitim programı bulunmamaktadır.
• Uluslararası öğrenciler harç öderler. AB üyesi olmayan ülkelerden gelen öğrencilerin harcı, dönem başına 3 417
EUR'dur (yılda 6 834 EUR).

Destekler (2016/17)
• Öğrenci hibesi", kısa dönem ve 1 ve 2'nci kademe öğrencilerine eğitimlerini Kıbrıs'ta veya yurtdışında
sürdürmelerini desteklemek amacıyla verilebilir. Uygunluk için öğrencilerden yükseköğretim kurumlarına kayıt
yaptırmadan önce en az beş yıl Kıbrıs'ta ikamet etmiş olmaları gereksinimi aranır. Hibenin miktarı aile gelirine
dayanır. Yıllık tutar, 1 450 ile 3 420 EUR arasında değişir.
• 'Öğrenci ödeneği', sosyoekonomik durumlarına göre 1. kademe öğrencilerinin yaşam, kitap, barınma ve bilgisayar
masraflarını karşılamak için hedefe yönelik ve ihtiyaca dayalı bir hibe türüdür. Tutar yılda 3 692 EUR'dur. Öğrenci
hibeleri ve öğrenci ödeneklerini yönetmek amacıyla yeni bir Öğrenci Refah Hizmeti kurulmuştur.
• Devlet Burs Vakfı, öğrencilerin akademik performanslarına ve sosyoekonomik durumlarına göre burs verir. Birinci
kademe programlarında okuyan öğrenciler yılda en fazla 3 000 EUR, 2. kademe programlarında okuyan öğrenciler
yılda en fazla 4000 EUR ve doktora programında (3.kademe) okuyan öğrenciler yılda en fazla 4000 EUR alabilir.
• Eğitim kredileri yalnızca Kuzey Kıbrıs'ta mülk sahibi olanlar için geçerlidir. Bu, Kıbrıs'ta veya yurtdışında eğitim
gören 1, 2 ve 3. kademe öğrencileri için verilen bir devlet kredisidir. Yıllık tutar 1 700 EUR'dan 8 000 EUR'ya kadar
değişir ve yaşam masraflarını ve eğitim ücretlerini karşılamalıdır. Geri ödeme genelde mezuniyetten bir yıl sonra
başlar ve 20 yıl içinde tamamlanmalıdır. Kredinin faiz oranı % 1.75'tir. Öğrencilerin yaklaşık % 1.5'ı bu krediyi
kullanır.
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•

Ebeveynler

için

vergi

avantajları

38

veya

aile

ödenekleri

yoktur.
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LETONYA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Yaklaşık olarak 1. kademe öğrencilerinin %35’i, 2.kademe
öğrencilerinin %32’si harç öder

EUR

İkinci
kademe
1. ve 2. kademe öğrencilerin %8’i başarıya dayalı hibe alır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Kendini finanse eden öğrencilerin %12’si kredi kullandı | Ebeveynlere vergi avantajları

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Öğrenciler için iki tür mali statü vardır: devlet tarafından finanse edilen ve kendi kendini finanse eden. Devlet tarafından
teşvik edilen yerlerde eğitim gören öğrenciler harç ödememektedir. Bu yerler akademik başarı esasına göre tahsis edilir
– bu yerler şu anda öncelikli alanlar için mevcuttur; doğa bilimleri, bilgisayar bilimleri ve mühendislik.
• İlk kademe öğrencilerinin % 49,4'ü ve 2. kademe öğrencilerinin (tam zamanlı ve kısmi zamanlı öğrenciler birarada)
%38,4'ü kendi kendini finanse etmekte ve harç ödemektedir. Hemen hemen tüm kısmi zamanlı öğrenciler harç öder.
• Her yükseköğretim kurumu (YÖ kurumu) kendi ücretini belirler, ücretler bölgesel YÖ kurumlarda daha düşük, Riga'daki
kurumlarda ise en yüksek olma eğilimindedir. İlk kademede yıllık ücretler tam zamanlı öğrenciler için 720 – 6 403 EUR
aralığında, kısmi zamanlı öğrenciler için 800 - 600 EUR aralığındadır. İkinci kademede ise ücretler, tam zamanlı
öğrenciler için 1080 -12 800 EUR ve kısmi zamanlı öğrenciler için 980 -14 500 EUR aralığındadır.
• Kısa dönem ya da yüksekokul öğrencilerinin %43.6’sı ücret ödemektedir ve bu öğrencilerin ödediği ücretler tam
zamanlı eğitim için yılda 700 – 3 800 EUR, kısmi zamanlı eğitim için yılda 555- 7 400 EUR aralığındadır.
• İngilizce dilinde verilen programlardaki ücretler genellikle Letonca dilinde verilen programlardan daha fazladır.
• Uluslararası öğrencilerin (AB/AEA dışındaki) ödediği harçlar daha yüksektir,1,600 – 15 000 EUR aralığındadır.

Destekler (2016/17)
• Özellikle akademik başarı esasına göre verilen kamu hibeleri, yalnızca devlet destekli eğitim kurumlarında okuyan tam
zamanlı öğrencilere açıktır. Son zamanlarda ihtiyaca dayalı ölçütler de dikkate alınmaktadır. Engelli veya yetim kalmış,
aileleri olan, büyük ailelerden gelen veya ekonomik ihtiyaç sahibi öğrenciler olumlu karşılanmaktadır. Birinci ve ikinci
kademe için hibe tutarları 99.60 EUR/aydır (10 ay için). İlk kademe öğrencilerinin yaklaşık % 13'ü, 2. kademe
öğrencilerinin % 8'i ve kısa dönem öğrencilerin % 8'i bu fon desteğini alır.
• İki tür kredi vardır, birincisi eğitim ücretlerini karşılar, ikincisi, yaşama maliyetlerini karşılar ve bu kredi ayda 170.74
EUR ile sınırlandırılmıştır. Geri ödeme, lisans programının bitiminden 11 ay sonra başlar. 2015/16 yıllarında, harç
ödeyen öğrencilerin %12'si kredilerden yararlanmıştır, bu oran 2009'dan bu yana azalmaktadır. Devlet, ulusal ekonomik
kalkınma için önemli kabul ettiği alanlarda okuyan öğrencilere verilen kredilere garanti sağlar.
• Yılda 213.43 EUR tutarında vergi avantajları ebeveynlere ve öğrencilere verilir (kişisel gelir vergisi mükelleflerine).
Ebeveynlere, yükseköğrenim gören ve 24 yaşın altındaki çocukları için ek kişisel gelir vergisi indirimi de sağlanır.
•

Aile

ödenekleri

39

yoktur.
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LİTVANYA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Öğrencilerin %45’i harç öder

EUR

İkinci
kademe
Öğrencilerin %3’ü ihtiyaca dayalı %9’u
başarıya dayalı hibe alır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Krediler | Ebeveynler için vergi avantajları | Aile ödenekleri

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Öğrenciler için iki temel mali statü vardır: devlet tarafından finanse edilen ve kendi kendini finanse eden. Eğitim ve Bilim
Bakanlığı, her eğitim alanı ve eğitim biçimi (tam zamanlı/kısmi zamanlı) için maksimum harç miktarını belirler. Bununla
birlikte, yükseköğretim kurumlarının kendi ücret düzeylerini belirleme özerkliği vardır. Devlet destekli kurumlarda okuyan
öğrencilerin eğitim ücretlerinin en az bir kısmını devlet öder.
• Yıllık ilk kademe eğitim ücretleri, tam zamanlı öğrenciler için 1 076 - 11 610 EUR, kısmi zamanlı öğrenciler için 717 - 7
740 EUR aralığındadır. Yıllık ikinci kademe eğitim ücreti, , tam zamanlı öğrenciler için 2 265 - 12 604 EUR, kısmi
zamanlı öğrenciler için 1 510 - 8 403 EUR aralığındadır.
• Litvanya'da kısa dönem yükseköğretim yoktur.
• YÖ kurumları, AB üyesi olmayan ve AEA üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları için farklı ücretler uygular.

Destekler (2016/17)

• 1. ve 2. kademe öğrenciler için üç ana türde hibe mevcuttur:
1) Öğrencilerin yaklaşık% 9'una akademik başarı bursları verilir. Burs tutarları ayda 6 EUR'dan 228 EUR'ya kadar
değişir, ancak tam zamanlı öğrenci bursları için 57 EUR ve kısmi zamanlı öğrenci bursları için 38 EUR en yaygın burs
tutarlarıdır. Burs süresi 1 ile 12 ay arasında değişir. 2) Ayda 123.5 EUR tutarındaki sosyal burslar öğrencilerin yaklaşık
% 3'üne verilir ve bu burslar düşük sosyoekonomik sınıflardan gelen, engelli ve yetim öğrencileri destekler. Burs süresi
en fazla 12 aydır. 3) Hem devlet hem de özel YÖ kurumlarında yüksek performans gösteren ve kendi kendini finanse
eden öğrencilere eğitim bursu sağlanabilir. 2015 yılında, halka açık yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yaklaşık%
0,2'si böyle bir destek almıştır. Maksimum hibe miktarı, Bakanlığın, devlet tarafından desteklenen öğrenciler için vermeyi
kabul ettiği azami ücretlere göre belirlenir.
• Kendi kendini finanse eden birinci kademe öğrencileri, ilk iki akademik yılı veya programın geri kalanını en iyi
sonuçlarla tamamlarlarsa, öğrenim ücretlerinin iadesi mümkündür. Bu desteği alan maksimum öğrenci sayısı, devlet
tarafından finanse edilen öğrenci grubunun % 10'unu aşamaz. 2015 yılında ücret ödeyen öğrencilerin yaklaşık % 4.5’una
geri ödeme yapılmıştır.
• 2015 yılında, tüm öğrencilerin yaklaşık% 4,5'u devletin desteklediği bir kredi almıştır. Kredilerin % 75'i öğrenim ücreti
giderlerini karşılamakta, % 25'i yaşam giderleri için ve % 1'den az bir kısmı ise yurtdışındaki eğitimler için kullanılmıştır.
Eğitim ücretlerini karşılamak üzere alınabilecek azami tutar yıllık eğitim ücretidir; yaşam masrafları için alınabilecek tutar
950-1 900 EUR arasında değişir. Kredinin geri ödemesi eğitimin bitiminden bir yıl sonra başlamalıdır. Kredi geri ödeme
süresi 15 yıldır. Faiz oranı kredi kurumuna bağlıdır.
• Öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin velilerine (ve öğrenciye) sunulan vergi avantajları, bir yıllık gelir vergisi iadesi
şeklindedir ve öğrencinin birinci kademe eğitimini başarıyla tamamlaması durumunda bu avantaja hak kazanılır. Gelir
vergisi iadesi ödenen öğrenim ücretinin % 15'ine kadardır.
• Ailenin 18 yaşın altındaki üç veya daha fazla çocuğu ve/veya tam zamanlı öğrenci olan daha büyük çocukları (24
yaşına kadar) varsa, öğrenci ebeveynleri aile ödeneği alabilir. Tahsis edilen ücret, devletin desteklediği gelir
(vergilendirilemez 153 EUR) ile ailenin geliri arasındaki farka bağlıdır.
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LÜKSEMBURG
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tüm öğrenciler harç öder

EUR

İkinci
kademe
2014/15’te yerleşik öğrencilerin
%62’si ihtiyaca dayalı bir hibe aldı

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Krediler | Aile ödenekleri

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Birinci kademe öğrencileri, 1. ve 2. yarıyıl için 400 EUR, 3. ile 6. yarıyılar arası için ise dönem başı 200 EUR kayıt
ücreti ödemektedir. Yalnızca ilk iki yarıyılın Lüksemburg'da yapıldığı (tıp, eczacılık ve İngilizce) lisans programları için
harçlar yarıyıl başına 200 EUR’dur.
• İkinci kademede, Lüksemburg Üniversitesi'ndeki Yüksek Lisans programlarının % 80'i için öğrenciler yılda 400 EUR
ödemektedir. Sadece Bankacılık, Finans ve Servet yönetimi alanlarında okuyan öğrenciler maksimum yıllık ücreti öder.
• Kısa dönem programları için "Brevet de technicien supérieur" kayıt ücreti, yarıyıl başına 100 EUR'dur.
• Aynı koşullar, kısmi zamanlı ve tam zamanlı öğrencilere uygulanır.
• Uluslararası öğrenciler ulusal öğrencilerle aynı ücreti ödemektedir.

Destekler (2016/17)
 Mali yardım, öğrencinin gelir durumuna göre, yalnızca hibe, hibe artı bir kredi veya sadece bir krediden oluşan bir
paket halinde sunulur. Bir öğrencinin bir akademik yılda alabileceği azami maddi destek miktarı (hibe ve kredi bir arada)
19 950 EUR'dur. Destek süresi: 1. kademe = resmi süre + 1 yıl; 2. kademe = resmi süre.
 Yükseköğretim hibeleri, ülke sakini tüm öğrencilere ve ülke sakini olmayanlara Lüksemburg’da çalışma şartlarına
uygun olmaları durumunda açıktır. Uygunluk ölçütleri tüm öğrenciler için (başka bir ülkede okuyan hareketli öğrenciler de
dahil olmak üzere) aynıdır (kısa dönem, birinci kademe, ikinci kademe). Temel hibe: Öğretim yılı başına 2 000 EUR,
herhangi bir şart yoktur. Hareketlilik hibesi: Yükseköğretimine yabancı bir ülkede devam eden ve barınma masrafları
olan öğrenciler için akademik yıl başına 2 450 EUR. Sosyal kriter hibesi: öğrenci ailesinin gelirine bağlı olarak 0 -3 800
EUR
arası. Kayıt ücretleri: 0 – 1 850 EUR(hibe olarak) + 0 – EUR 1 850 EUR(kredi olarak).
 Devlet garantili öğrenci kredisi: her öğrenciye akademik yıl başına 6 500 EUR temel kredi verilir. Öğrenci, tam veya
kısmi bir sosyal hibe almıyorsa verilen kredi miktarı artar. Geri ödeme eğitim tamamlandıktan veya durdurulduktan iki yıl
sonra başlar ve ödemenin 10 yıl içinde tamamlanması gerekir.
 Aile ödeneği: Aynı haneden bir başka çocuk yükseköğretim için maddi destek almaya uygunsa çocuk başına 500
EUR verilir (her akademik yıl için okuyan çocuk başına 500 EUR).
 Vergi avantajları yoktur ve başarıya dayalı hibeler yoktur.
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MACARİSTAN
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

2015/16 yılında öğrencilerin %37’si harç ödedi

EUR

İkinci
kademe
Devlet destekli öğrencilerin %34 ‘ü başarıya dayalı
%20’si ihtiyaca dayalı hibe aldı (Kas. 2015)

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Öğrencilerin %9’u çok amaçlı kredi aldı

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın (5)

Maksimum

1 EUR = 308.97 HUF

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Öğrenciler için iki temel mali statü vardır: devlet tarafından finanse edilen öğrenciler harç ödememektedir ve kendi
kendini finanse eden öğrenciler harç ödemektedir. Esas olarak akademik performansa dayalı, ancak dezavantajlı ve
engelli öğrencilere de bir miktar ağırlığın verildiği merkezi bir giriş usulüyle öğrenci alan devlet destekli eğitim kurumları
hem tam hem de kısmi zamanlı öğrencilere açıktır. 2015 yılında, öğrencilerin% 64,7'si devlet tarafından desteklenmiştir.
• Yükseköğretim kurumları, kendi kendini finanse eden öğrencilerin, düzeylerine ve alanlarına göre ödeyeceği harçları
belirler. Harçlar, 1. kademede 230 000 ila 4 400 000 HUF, ikinci kademede 300 000 ila 30000 000 HUF arasında değişir.
Bütünleşik lisans-yüksek lisans programları için harçlar 300 000 HUF ile 2 700 000 HUF arasındadır. Kısa dönem
programlar için harçlar 140 000 HUF ile 400 000 HUF arasında değişir.
• Bütün uluslararası (AB / AEA dışındaki) öğrenciler harç ödemektedir. Ücret aralıkları hakkında bilgi mevcut değildir.

Destekler (2016/17)

• İhtiyaca dayalı hibeler 10 ay/yıl ödenir. Sadece devlet tarafından finanse edilen tam zamanlı öğrenciler için geçerlidir.
Yaşayan bir ebeveyni olan ve 18 yaşına kadar yasal vesayet altında yetişen öğrenciler için hibe 119 000 HUF/akademik
yıldır. Birden fazla dezavantajı olan öğrenciler, yetimler, bakmakla yükümlü olduğu kimseler bulunan öğrenciler veya
büyük bir aileden gelen öğrenciler için hibe 238 000 HUF/akademik yıldır. Dezavantajlı öğrenciler ayrıca, belediyeler ve
yükseköğretim kurumları tarafından ortaklaşa finanse edilen ve ortalama ödeneği 25 427 HUF olan Bursa Hungarica
bursuna başvuruda bulunabilirler. Bu burstan hem ücret ödeyen, hem de devlet destekli öğrenciler yararlanabilir.
2015/16 öğretim yılının sonbahar döneminde, 1. ve 2. kademe öğrencilerinin % 6.4'ü bu bursu almıştır. Bir kereye
mahsus başlangıç hibeleri ve acil durum hibeleri de mevcuttur.
• Başarıya dayalı hibeler, devlet tarafından finanse edilen tam zamanlı öğrencilere açıktır ve bu desteği en fazla
öğrencilerin % 50’is alabilir. Minimum tutar 59 500 HUF/öğretim yılıdır. Bir başka başarıya dayalı burs olan ‘Macar
Cumhuriyet Bursu’, devlet tarafından finanse edilen öğrencilerin en fazla % 0,8'ine ödül olarak sunulur ve 340 000
HUF/öğretim yılı tutarındadır.
• Devlet tarafından desteklenen iki kredi mevcuttur. Birincisi, maksimum beş yıllık süreyle (tıp gibi alanlarda daha uzun
süreyle) verilir. Hem devlet tarafından finanse edilen hem de ücretleri kendi ödeyen öğrencilere açıktır ve en fazla 50
000 HUF/ay (60 000 HUF belirli dezavantajlı öğrenci kategorileri için) tutarı 10 ay/yıllık bir süre için ödenir. Öğrencilerin
% 9'u 2015/16 yılında bu krediyi almıştır. İkinci kredi (Kredi 2) yalnızca harçlar için kullanılabilir. Uygun öğrencilerin %
18'i bu krediyi 2015/16 tarihinde almıştır. Harç ödeyen öğrenciler her iki krediyi de aynı anda alabilir. Kredi geri
ödemeleri, öğrenci statüsünün sona ermesinden dört ay sonra başlar ve kişisel gelir seviyesi ile bağlantılı olarak 40
yaşına kadar ödemenin bitirilmesi gerekir.
• Ebeveynler için vergi avantajları veya aile ödeneği yoktur.
(5) Macaristan'da, 'en yaygın' tutar olarak yazılan değer, ücretlerin ve hibe tutarının ortalamasını ifade eder.
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MALTA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

AB öğrencilerine kısa dönem ve 1. kademe
için harç yoktur

EUR

İkinci
kademe
Kısa dönem veya 1. kademe eğitim
gören tüm AB öğrencileri hibe alır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

Başarıya
dayalı hibe

Ölçek 0 - 15 000

EUR

DESTEK

Ebeveynler için vergi avantajları

Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Malta Üniversitesi ve Malta Sanatlar, Bilim ve Teknoloji Yüksekokulu’nda (MCAST), okuyan AB/ASTA/ EA
vatandaşlarına ilk kademe tam zamanlı veya kısmi zamanlı gündüz eğitimi için harç uygulanmaz. Kısmi zamanlı dersler
yalnızca Malta Üniversitesi tarafından sunulmaktadır. Kısmi-zamanlı akşam dersleri için harç ödenir (900 EUR/yıl).
• İkinci kademe için Malta Üniversitesi’nde tüm Malta ve AB vatandaşları için yıllık ücretler 400 EUR'dur. 2. kademe
eğitimin tamamlanması bir mesleğin tatbik edilmesi için zorunluysa harç ödenmez. Yabancı üniversitelerle ortaklaşa
düzenlenen 2. kademe dersleri alan öğrenciler daha yüksek tutarda harç ödemektedir. Tam zamanlı akşam dersleri için
yıllık ücretler 400 ile 14 500 EUR arasındadır (en yaygın olanı 400 EUR'dur). Kısmi zamanlı eğitim için yıllık ücretler 400
ile 4 500 EUR arasında değişir (en yaygın olanı 1600 EUR'dur).
• Malta Üniversitesi, Malta Sanatlar Bilim ve Teknoloji Yüksekokulu (MCAST) ve Turizm Araştırmaları Enstitüsü (ITS)
tam zamanlı kısa dönemli programlarında AB/ASTA/AEA vatandaşları için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Kısmi
zamanlı kısa dönem program öğrencileri yılda 900 EUR öderler.
• Uluslararası öğrenciler harç öder ve bu harçlar Malta ve AB vatandaşları tarafından ödenen ücretlerden daha yüksektir.

Destekler (2016/17)

• Tüm kısa dönem ve ilk kademe tam gün öğrencileri (Malta AB/ASTA/AEA) öğrenci bakım hibesi alır. 2005 yılına ait
Yasal Uyarı 372’de listelenen 'saptanmış bölümlerde' okuyan öğrenciler yılda 698.81 EUR ve Ekim-Haziran ayları
arasında her dört haftada bir ödenmek üzere 151.99 EUR’yu 10 adet taksit halinde almaya hak kazanır. Diğer tam
zamanlı programlarda okuyanlar (‘genel bölümler’), yılda 465 EUR ve Ekim - Haziran ayları arasında her dört haftada bir
verilmek üzere 10 adet 86.85 EUR tutarında taksitli ödeme alır. Eğitimin başlangıcı sırasında 698.81 EUR veya 465.87
EUR tutarında bir defaya mahsus bir hibe de sunulur. Bakım hibeleri, denetime tabi bir meslek edinimine yol açan ikinci
kademe eğitim alanlarında da verilir. Öğrenci bakım hibeleri, ulusal Yaşam Maliyeti Dengeleme (COLA) oranlarını
yansıtacak şekilde yıllık bazda arttırılır.
• Öğrenciler, kanıtlanmış bir ekonomik zorluk nedeniyle ilave bir bakım yardımı almaya hak kazanır, ve bu öğrenciler
taksitli standart ödenekleri yerine dört haftada bir 291.62 EUR tutarında on adet taksit alır. 'Genel bölümlerde' okuyan
öğrenciler yıllık 465.87 EUR, ‘saptanmış bölümlerde’ okuyan öğrenciler 689.81 EUR alır.
• Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenciler için çeşitli burs programları bulunmaktadır.
• Çocukları yükseköğretimde olan ebeveynler, çocukları 23 yaşına gelene kadar 150 ile 840 EUR arasında yıllık vergi
iadesinden yararlanmaktadır. Kısmi zamanlı veya çalışan öğrenciler vergi indirimleri için uygun değildir.
•

Kredi

yoktur,

aile
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HOLLANDA
Tüm öğrenciler harç öder

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

TEMEL ÖZELLİKLER

EUR

İkinci
kademe

Öğrencilerin %28’I kredi alır (2014/15)
İhtiyaca dayalı
hibe

EUR

DESTEK

2015/16 yılında 1. kademeye kayıt yaptıran yeni
öğrencilerin %27.2’si ihtiyaca dayalı hibe aldı

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya dayalı
hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

NOT: GÖSTERİLEN BİLGİ 1 EYLÜL 2015 TARİHİNDEN SONRA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN UYGUNDUR.

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Harçlar merkezi olarak belirlenir (2016/17 yılı için 1 984 EUR) ve harçların tüm öğrenciler tarafından ödenmesi gerekir
(1. kademe, 2. kademe, kısa dönem). Kısmi zamanlı öğrenciler ve çalışma ile eğitimin bütünleştirildiği programlarda (ikili
program) okuyan öğrenciler, yükseköğretim kurumunun kararına göre 1 163 ile 1 984 EUR aralığında bir ücret öder.
• Yüksek lisans eğitimi ücretleri ortalama 6 500 - 7 000 EUR iken, lisans düzeyinde ikinci üniversite eğitimi ücreti
ortalama 8000 EUR’dur, ancak tıp alanında en yüksek ücret olan 32 000 EUR ödenir. Yüksek lisans düzeyinde ikinci bir
eğitimin maliyeti yaklaşık 12 000 EUR’dur ve bu alanda en yüksek tutar olan 32 000 EUR ile iktisat (bir program) ve
sağlık hizmetleri programları (tıp da dahil) için ödenir.
• Uluslararası öğrenciler –AEA ülkeleri , Surinam veya İsviçre harici - yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen
harçları öder. Bu harçlar yasayla belirlenmemiştir ve konuyla ilgili herhangi bir Bakanlık yönergesi bulunmamaktadır.

Destekler (2016/17)

• 1 Eylül 2015'ten itibaren yüksek mesleki eğitim programlarına veya üniversiteye kaydolan öğrenciler, ayda maksimum 1
028 EUR tutarında bir devlet kredisi başvurusunda bulunabilir. Bu kredi, iki kısımdan oluşmaktadır: birinci kısım yaşam
masraflarını karşılamak için verilen aylık 862,50 EUR’dur, ikinci kısımsa eğitim ücretlerini karşılamak için verilen aylık
165 EUR'dur. 2015 yılından önce kaydolan öğrenciler de standart program süresinde sunulan ihtiyaç esaslı hibelerden
yararlanabilir.
• Öğrenciler mezuniyet sonrası üç yıl daha aynı miktarda kredi almayı sürdürebilir. Kredi geri ödeme süresi 35 yıldır.
Aylık geri ödenmesi gereken tutar, kredinin büyüklüğüne, kişisel gelir ve faiz oranlarına (2016'da % 0,01) bağlıdır. Gelir
asgari ücretin altında ise, kredi geri ödemeleri gerekli değildir. 35 yılın ardından, varsa, kalan borçtan feragat edilir. Gelir
en az % 15 azalırsa kredi geri ödemelerinin azaltılması da mümkündür.
• Ebeveyn gelirine bağlı olarak, aylık maksimum 384 EUR ek bir hibe mevcuttur. Öğrencinin 10 yıl içinde mezun olması
halinde bunun ödenmesi gerekmez, ancak alınabilecek azami kredi miktarı düşürülür. 2015/16 yılında kayıt yaptıran
öğrenciler yıllık olarak yaklaşık ortalama 3 900 EUR almıştır.
• Tıbbi koşullar nedeniyle eğitimlerinde geciken öğrencilerin, ekstra bir yıl öğrenci finansmanı alma hakkı vardır. Ayrıca,
10 yıl içinde mezun olursa, 1 200 EUR’ya kadar bir kredi indirimi almaya hak kazanırlar.
• Tüm uygun öğrenciler için, toplu taşıma araçları seçimlerine bağlı olarak hafta içi veya hafta sonu ücretsizdir.
• Mesleki eğitim için 'kuponlar': 2015/16 ve 2018/19 yılları arasında ilk defa yükseköğretime başlayan öğrencilere
(meslek yüksek okulu veya üniversite) mezun olduklarında mesleki eğitim için bir kupon verilir. Bu kuponun maksimum
değeri 2 000 EUR olup mezuniyet sonrası 5 ile 10 yıl arasında kullanılabilir.
• Ebeveynler için hiçbir vergi avantajı ve aile ödeneği yoktur.

Planlanan Reformlar

• 1 Ağustos 2017'den itibaren: 55 yaş altı herkes için öğrenim ücreti ödeneği: Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek için
55 yaşın altındaki herkes öğrenim ücretlerini ödemek amacıyla bir öğrenim kredisi talebinde bulunabilir. Yüksek
mesleki eğitim ve üniversite için, bu önlem 1 Eylül 2017'den itibaren yürürlüğe girecektir.
• 1 Eylül 2017'den itibaren: Kayıt tarihinden itibaren öğrenci finansmanı standardı: Yüksek mesleki eğitim veya
üniversite eğitimine başladıktan sonra 18 yaşın altındaki öğrenciler, eğitimlerinin başlangıcından itibaren öğrenci
finansmanı almaya hak kazanır. Şu an bu hak kayıttan sonraki 1. çeyreğin tamamlanmasının ardından elde
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AVUSTURYA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

AB üniversite öğrencileri için harç yoktur

EUR

İkinci
kademe
2014/15 yılında öğrencilerin %14.5’u hibe aldı

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Ebeveynler için vergi avantajları | Aile ödenekleri

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar 2016/17
• AB öğrencileri ve aynı haklara sahip diğer öğrenciler, üniversitelerde ve Pädagogische Hochschule'lerde (Öğretmen
Eğitimi Yüksekokulları) öğrenim ücreti ödemek zorunda değildir. Ayrıca, herhangi bir idari ücret de bulunmamaktadır.
Maksimum eğitim süresini bir yıldan fazla aşan öğrenciler, dönem başına 363,36 EUR ödemek zorundadır. Sınır ötesi
hareketlilik programlarında yapılan stajlar, hastalık ve hamileliklerde ve engelli öğrencilere harçtan muafiyet getirilebilir.
• Fachhochschulen (uygulamalı bilimler üniversiteleri), dönem başına en fazla 363.36 EUR tutarında ücret talep etme
hakkına sahiptir.
• Avusturya'da yükseköğretimde kısa dönem programı yoktur.
• Üniversitelerdeki uluslararası öğrenciler (örn. AB üyesi olmayan öğrenciler ve AEA öğrencileri) genellikle dönem başına
726.72 EUR tutarında harç ödemek zorundadır. Gelişmekte olan ülkelerden gelen öğrenciler, üniversitenin kararına göre
bu ücretten muaf tutulabilir. En az gelişmiş ülkelerden gelen öğrenciler harçtan muaftır. Fachhochschulen maliyeti
karşılama harçları alma hakkına sahiptir ve AB üyesi olmayan ve AEA öğrencilerinden talep edilen miktar genellikle
363,36 EUR'dan yüksektir.

Destekler 2016/17
• 1. ve 2. kademe için federal öğrenci hibeleri sistematik olarak iki bölüme ayrılabilir: nakit olarak alınan doğrudan eğitim
finansmanı ve dolaylı eğitim finansmanı. Dolaylı finansman, öğrencilerin velilerine transfer olarak (ör. aile ödenekleri ve
vergi indirimi) veya nakit dışı avantajlardan (örneğin, öğrencilere sağlık ve kaza sigortası ve vergi avantajları) aktarma
şeklinde gerçekleştirilebilir.
• Doğrudan öğrenci desteği, sosyal kriterlere ve iyi akademik performansa bağlı olarak yılda 9 492 EUR'ya kadar aylık
taksitlerle ödenir. Tutar, velilerin, öğrencinin ve öğrenci eşinin gelirine ve aile üyelerinin sayısına göre değerlendirilir.
Öğrencilerden, sadece, ilk iki yarıyılın ardından akademik başarılarını kanıtlayamadıkları durumda almış oldukları
hibeleri geri ödemeleri istenebilir.
• Öğrencinin ebeveynleri, öğrenci 24 yaşın altındaysa (istisnai durumlarda 25 yaşa kadar) ve eğitim görüyorsa aile
ödeneği (aylık çocuk başına 158.90 EUR) ve vergi indirimi (çocuk başına aylık 58.40 EUR) alabilir.
•

Öğrenci

kredisi

45

yoktur.

Avrupa Yükseköğretiminde Ulusal Öğrenci Harç ve Destek Sistemleri – 2016/17

POLONYA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tam zamanlı öğrenciler yalnızca idari ücretleri öder

EUR

İkinci
kademe
2014 yılında yaklaşık olarak öğrencilerin %13’ü
ihtiyaca dayalı, %7’si başarıya dayalı burs aldı

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Krediler | Ebeveynler için vergi avantajları | Aile ödenekleri

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 4.3436 PLN

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Kamuya açık yükseköğretim kurumlarındaki tam zamanlı öğrencilerden, yalnızca bir dersi tekrar etmeleri durumunda
öğrenim ücreti tahsil edilir. Kısmi zamanlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen yaklaşık 4 700 PLN
tutarında bir yıllık eğitim ücreti öder. Her kurum muafiyetler ve indirimler sunabilir.
• Tüm öğrenciler, öğrenim başlangıcında, bir defaya mahsus ve kayıt usulleriyle ilgili maksimum 150 PLN tutarında bir
ücret öder. Öğrenciler, ayrıca, öğrenci kimlik kartları, öğrenci kayıt defterleri ve diplomaları gibi idari işlemler için ücret
öder.
• Polonya'da kısa dönem programı yoktur.
• AB ve ASTA ülkelerindeki öğrenciler ve diğer tanımlı kategoriler (örn. mülteci statüsündeki öğrenciler), Polonya
vatandaşları ile aynı kurallara göre eğitim görür. Diğer uluslararası öğrencilere yönelik harçlar YÖ kurumları tarafından
belirlenir.

Destekler (2016/17)

• İhtiyaca dayalı hibeler kişisel/ailevi geliri düşük olan tüm öğrenciler ve engelli öğrenciler için (1. ve 2. kademe ve
kısmi zamanlı) kullanıma açıktır. İhtiyaca dayalı hibe almaya uygun olmak için kullanılan eşik YÖ kurumları
tarafından belirlenir ve kişi başı aylık 668.20 ile 1043.90 PLN arasındadır. 2014 yılında, tüm öğrencilerin %13.28'i
sosyoekonomik durumlarına göre olarak ihtiyaca dayalı bir hibe almıştır ve tüm öğrencilerin %1.64' ü engelli
öğrenciler için ihtiyaca dayalı hibelerden faydalanmıştır. İhtiyaca dayalı hibelerin yıllık ortalama tutarı 4 674.28
PLN'tur.
• Başarıya dayalı hibeler, en iyi performans gösteren tam zamanlı ve kısmi zamanlı öğrencilere tahsis edilir. Başarıya
dayalı hibenin ortalama miktarı yılda 4 332,70 PLN'tur. Tüm öğrencilerin % 7.43'ü 2014 yılında bu tür bir hibe
almıştır. İhtiyaç ve başarıya dayalı hibelerin toplam aylık tutarı, mevzuata göre bir asistanın en düşük temel maaşının
(yüksek öğretim kurumlarındaki en düşük akademik pozisyon) % 90'dan fazlası olamaz.
• Net şahsi geliri 2 500 PLN/ayın (2014/15) altında olan öğrenciler 6 000/yıl PLN tutarında kredi kullanabilir. Devlet,
aylık kişi başı geliri 600 PLN ve altında olan öğrencilerin kullandığı kredilerin tamamına, aylık kişi başı geliri 1.000
PLN olan öğrencilerin kullandığı kredilerin % 70'ine garanti verir. 25 yaşından önce öğrenimine başlayan öğrenciler,
eğitim süresi boyunca veya en fazla 6 yıl için verilecek bir krediye başvurma hakkına sahiptir. Geri ödeme,
mezuniyetten iki yıl sonra başlar. Krediyi aldıkları süre boyunca ve mezuniyeti takip eden iki yıl için faizler devlet
bütçesinden karşılanır ve daha sonrası için faiz oranları sınırlandırılır. Mezunların en iyi performans gösteren % 5'i
kredilerinin % 20'sinin iptali için başvurabilir.
• 25 yaşından küçük öğrencilerin velileri/vasileri için çocuk başına yılda 1 112.04 PLN (2015) vergi indirimi, ailenin
gelirleri belirli bir düzeyi geçmiyor ise ve öğrenci 3 089 PLN/ yıl tutarını aşan ve vergiye tabi bir gelir (sermaye
kazançları da dahil) elde etmemiş ise yapılır. Sadece öğrencilere özel bir vergi indirimi yoktur.
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ödenekleri,

ana

babanın

düşük

gelirine
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PORTEKİZ
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tüm öğrenciler harç öder

EUR

İkinci
kademe
Öğrencilerin %23’ü ihtiyaca dayalı hibe alır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Ebeveynler için vergi avantajları | Aile ödenekleri

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• 1. kademe programlar, bütünleşik 2. kademe programlar (mestrados integrados) ve belirli bir mesleğin tatbiki için birinci
kademede alınan derecenin ardından başarılması kanunen zorunlu ikinci kademe programların yıllık harç miktarları her
kamu yükseköğretim kurumu için sabittir. Bu miktar 656.50 ile 1. 063.47 EUR aralığındadır. Yukarıdaki harçların
minimum ve maksimum değerleri 2016/17 öğretim yılı için dondurulmuştur.
• Diğer tüm 2. kademe programları için, eğitim harçları, kamu yükseköğrenim kurumları tarafından serbestçe belirlenir;
herhangi bir sınır yoktur. Temelde derslerin maliyeti ve kalitesine bağlı olarak çok geniş bir aralıkta öğretim ücretleri
bulunmaktadır.
• Kısa dönem programları için yıllık öğretim ücreti, kurumlar tarafından belirlenir. 1 063.00 EUR'nun (birinci kademe,
bütünleşik ikinci kademe ve belirli bir mesleğin uygulanmasi için birinci kademede alınan derecenin ardından başarılması
kanunen zorunlu ikinci kademe programlar için maksimum ücret) üstünde olamaz.
• Uluslararası öğrenciler ulusal öğrencilerden daha yüksek ücret öderler ve yükseköğretim kurumları harç miktarları
hakkında karar vermekte serbesttir.

Destekler (2016/17)
• Öğrenci hibeleri ihtiyaç veya başarı temelli olabilir. İhtiyaca dayalı burslara uygunluk, öğrencinin ve ailesinin gelirine
göre belirlenir. İhtiyaca dayalı hibe miktarı gelir seviyelerine bağlıdır ve 1 063.47 EUR ile 5 675 EUR arasında değişir.
Başarıya dayalı hibeler yılda 2 650.00 EUR olarak belirlenmiştir. Her kurumun sağlayabileceği, başarıya dayalı hibelerin
sayısı, her 500 öğrenci için 1 hibe kuralı ile önceden belirlenmiştir. Hibeden yararlanmak için öğrencilerin bir önceki yılın
eğitim şartlarını tamamlamış olmaları ve iyi notlar almış olmaları gerekir (0-20 ölçeğinde 16 ve üzeri). Portekiz'in daha az
nüfuslu yerleşim bölgelerinde okumak isteyen en fazla 1.000 öğrenciye ek hibeler de sağlanmaktadır. Bu hibelerin yıllık
tutarı 1 500 EUR'dur.
• Yükseköğretim öğrencileri için devlet garantisi ile düşük ücretli özel bir kredi programı bulunmaktadır.
• Ebeveynler için vergi avantajları, eğitim masrafları için vergi indirimi yoluyla sağlanmaktadır. Vergi avantajı tüm
eğitim harcamalarının % 30'u kadardır ve 800 EUR limiti ile sınırlandırılmıştır. Ailenin toplam gelirine bağlı olarak ek
kısıtlamalar uygulanabilir, ailenin toplam geliri arttıkça avantaj miktarı azaltılır.
• Aile ödeneği – çocuk avantajı- 24 yaşın altında yükseköğretimde kayıtlı çocuğu olan ailelere, hanehalkı geliri sosyal
yardım endeksinin 14 katını (2013: 8 803.62 EUR) aşmadığı ve ailenin sahip olduğu varlıklar toplamı sosyal yardım
endeksinin 240 katından (2013: 100 612,80 EUR) az olduğu takdirde ödenir.
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ROMANYA
TEMEL ÖZELLİKLER (6)

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

1. kademe öğrencilerin %49’u ve 2.
kademe öğrencilerin %33’ü harç öder

EUR

İkinci
kademe

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

1. kademe öğrencilerin yaklaşık %29’u 2. kademe
öğrencilerin yaklaşık %30’u hibe alır

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 4.4505 RON

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Öğrenciler için iki tür mali statü vardır: devlet tarafından finanse edilen ve kendi kendini finanse eden. Her yıl devlet,
devlet tarafından finanse edilecek öğrenci sayısına karar verir. Tüm öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından
belirlenen kayıt ücretlerini öder.
• Ücret ödeyen öğrenciler için, üniversite senatoları her programın harç seviyesine ve ihtiyaç veya başarıya dayalı
istisnalara karar verir.
• Harçlar, ortalama tam zamanlı öğrenci sayısı ve devlet bütçesine bağlı olarak hesaplanır:
İlk kademe: sosyal bilim alanları için 2 410 RON; mühendislik ve bilgisayar sistemleri alanları için 4 752.96 RON ve
sanatlar için en çok 23 166.91 RON (film). İkinci kademe: sosyal bilim alanları için RON 4874.56; mühendislik ve
bilgisayar sistemleri alanları için 8 230 RON, sanatlar için en fazla RON 36 591.16 (film).
• Romanya'da kısa dönem yükseköğretim programı bulunmamaktadır.
• Uluslararası öğrenciler harç öderler. Minimum harcın değeri her alan için yasa ile belirlenir.

Destekler (2016/17)
• İhtiyaca dayalı hibeler, öğrencinin maddi durumuna dayanmaktadır, çoğunlukla 250 RON/ay'dır ve 9.7 ay için ödenir.
2015'te, tam zamanlı öğrencilerin% 7.84'ü ihtiyaca dayalı bir hibe almıştır.
• Başarıya dayalı hibeler çeşitli şekiller alır: eğitim bursları (en sık 9.7 ay boyunca 375 RON/ay) ve başarıya dayalı
burslar (en sık 9.7 aylık 400 RON/ay). Yüksek başarı bursları (fakülte başına bir adet) 9.7 ay boyunca 600 RON/ay
seviyesine çıkabilir. Lisans seviyesindeki araştırmalarda mükemmel performans için verilen hibe 9.7 ay boyunca 500
RON/ay tavan değerine sahiptir. Tam zamanlı öğrencilerin % 15.68'i 2015'te başarıya dayalı hibe almıştır.
• Hibe miktarı her yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir. Öğrencilerin barınma ve yemek masraflarını karşılamayı
amaçlarlar. Üniversite, yükseköğretim harcamaları için kendisine ayrılan toplam fondan vereceği hibe sayısını belirler.
Fonlar Bakanlık tarafından yıllık olarak sağlanmaktadır. Birinci ve ikinci kademe öğrencileri hibelerden yararlanabilir,
ancak kısmi zamanlı öğrenciler hibe almaya uygun değildir.
• Öğrenci kredileri, aile ödenekleri veya ebeveynler için vergi avantajları yoktur.

(6) Şema ve istatistiksel verilerde gösterilen ücret ve hibe tutarı için referans yıl 2015 bütçe yılıdır.
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SLOVENYA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tam zamanlı öğrenciler sadece kayıt parası öder

EUR

İkinci
kademe

Ebeveynler için vergi avantajları
İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

2014/15 yılında tüm öğrencilerin %20’si ihtiyaca
dayalı, %4’ü başarıya dayalı hibe aldı

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Tam zamanlı öğrenciler sadece kayıt ücretlerini (kısa dönem: 20-30 EUR, 1 ve 2'nci kademe: 21-29 EUR) ve eğitim
programının gerektirdiği alan çalışması ve gezi masraflarını karşılamaktadır. Tam zamanlı ulusal ve AB vatandaşı
öğrenciler için öğrenim ücreti alınmaz.
• Kısmi zamanlı öğrenciler ve uluslararası öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen eşit harç miktarını
öder. İlk kademe eğitim harçları 1 950 ile 9 020 EUR, ikinci kademe eğitim harçları ise 800 ile 15 831 EUR aralığında
değişir. Kısa dönem yükseköğretim harçları1 045 EUR'dan 3 250 EUR'ya kadar değişir.

Destekler (2016/17)
• Öğrenci hibeleri ihtiyaca veya başarıya dayalı olabilir. Hibeler yılda 12 ay ödenir. Kurumsal burslar kamu fonlarıyla
ortaklaşa finanse edilebilir. Kısa dönem, 1. ve 2. kademe öğrencileri için aynı destekler mevcuttur.
• Ekonomik açıdan dezavantajlı öğrenciler için ihtiyaca dayalı burslar mevcuttur. Alınan miktar hane halkı gelirine
bağlıdır. Buna ek olarak, akademik performans, evden uzakta yaşama ve özel eğitim gereksinimleri için de ödenekler
verilebilir. 2014/15 yılında, tüm yükseköğretim öğrencilerinin % 20'si ihtiyaca dayalı burs almıştır.
• Başarıya dayalı burslar, araştırma ve sanatsal alanda, yarışmalarda ve/veya akademik performansta üstün başarı
gösteren öğrencilere verilir. Başarıya dayalı burs tutarına ek olarak, evden uzakta yaşamak ve özel eğitim ihtiyaçları
için de ödenekler verilebilir. 2014/15 yılında, tüm yükseköğretim öğrencilerinin% 4'ü başarıya dayalı burs almıştır.
• Tam zamanlı ve kısmi zamanlı öğrenciler, birinci sınıfına kaydolurken 27 yaşın altında oldukları, istihdam
edilmedikleri, işsiz olarak kayıtlı olmadıkları veya bir şirketin veya özel bir kurumun yöneticileri olmadıkları takdirde
burs almaya hak kazanır. Sloven vatandaşı olmalı ve/veya Slovenya'da ikamet etmelidirler.
• Hiçbir kredi verilmemektedir.
• Ebeveynler için vergi avantajları, her bağımlı çocuğa vergi indirimi şeklinde sağlanır ve desteklenen çocuk sayısına
(2016 yılında yılda 2 436 - 7 957 EUR) bağlı olarak verilir. Yükseköğrenim gören, işsiz olmayan veya bir işte
çalışmayan ve kayıt yaptırırken 26 yaşında olan öğrencilerin ebeveynleri bu avantajlardan faydalanabilir.
•

ödenekleri

Aile
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SLOVAKYA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tüm öğrenciler idari ücretleri öder

EUR

İkinci
kademe
Öğrencilerin %13.71’I ihtiyaca dayalı, %8.07’si
başarıya dayalı hibe aldı

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Ebeveynler için vergi avantajları | Aile ödenekleri

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Tüm öğrenciler akademik yıl başına 10 ila 100 EUR kayıt ücreti ödemektedir. Kamu yükseköğretim kurumlarında,
eğitim programı için 'normal' öğrenim süresini aşmayan tam zamanlı (kısa dönem, 1. ve 2. kademe) öğrenciler öğrenim
ücreti ödememektedir.
• "Normal" öğrenim süresini aşan ya da aynı akademik yıl boyunca iki veya daha fazla programı aynı anda okuyan
öğrenciler, hem birinci hem ikinci kademe eğitimleri için her akademik yıl için 1 800 EUR'dan fazla olmayan bir harç
öder. Harici/kısmi zamanlı eğitim programlarına kabul edilen öğrenciler, ilk kademe için yılda en çok 2 050 EUR, ikinci
kademe için ise yılda en çok 3 080 EUR tutarında bir harç öder. Devlet dili dışındaki bir dilde verilen bir eğitim
programında okuyan öğrenciler, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen öğrenim ücretini karşılar. Devlet
yükseköğretim kurumlarındaki öğrenim ücretleri ve diğer harçlar, tam zamanlı eğitimin ortalama maliyetinin % 50'sini
aşamaz.
• AB üyesi olmayan öğrenciler yılda 2 000 ile 10 000 EUR arasında bir yükseköğrenim ücreti ödemektedir.

Destekler (2016/2017)
• Özel şartlara bağlı olarak ihtiyaca dayalı hibe/burs için yasal bir hak vardır. Bu ihtiyaca dayalı bursun aylık tutarı 10
EUR'dan 275 EUR'ya kadar değişir. Birinci ve ikinci kademe öğrencileri burs alabilir. Kısa dönem öğrencileri, akademik
performanslarına göre ay başına 22.61-45.21 EUR tutarında ihtiyaca dayalı burs alabilir.
• Başarıya dayalı motivasyon bursları, yükseköğretim kurumları tarafından, eğitim, araştırma ve geliştirme, sanatsal
veya sportif etkinliklerde mükemmeliyet için verilir. Miktar, yükseköğretim kurumları veya fakülteler tarafından belirlenir.
Bu amaç için devlet katkısı, öğrencilerin % 10'u için öğrenci başına ortalama 450 EUR olarak hesaplanmaktadır.
Üniversitelere, belirli bilimsel çalışma alanlarında başarıya dayalı burslar sunmaları için ek finansman sağlanmaktadır.
Burs miktarı üniversiteler tarafından belirlenir. Sağlanan devlet katkısı, öğrencilerin% 15'i için öğrenci başına ortalama 1
000 EUR olarak hesaplanmaktadır.
• Eğitim Destek Fonu tarafından sağlanan kamu destekli krediler, tam ve kısmi zamanlı öğrenciler için olağan eğitim
süreleri boyunca mevcuttur. Krediler, yılda 500 -2 500 EUR aralığında değişir ve öğrencilerin yaklaşık % 1'i tarafından
kullanılır.
• Öğrenci, öğrenimine ara vermediği sürece ayda 23,52 EUR tutarında aile ödeneği, 25 yaş altı tam zamanlı
öğrencilerin velilerine ödenmektedir.
• Ebeveynler için vergi avantajları: aylık 21.41 EUR tutarında bir toplu vergi indirimi. Çalışan öğrenciler için hiçbir vergi

49

Avrupa Yükseköğretiminde Ulusal Öğrenci Harç ve Destek Sistemleri – 2016/17
avantajı

yoktur.

49

Avrupa Yükseköğretiminde Ulusal Öğrenci Harç ve Destek Sistemleri – 2016/17

FINLANDİYA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Harç yoktur

EUR

İkinci
kademe
Derece öğrencilerinin
%66’sı maddi destek alır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Krediler

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Harçlar yoktur.
• AB üyesi olmayan/AEA olmayan ülke vatandaşları, yıllık en az EUR 1,500 harç ödemekle mükelleftir.
• Kısa dönem yükseköğretim programları yoktur.

Destekler (2016/17)
• Sadece tam zamanlı öğrenciler öğrenci desteğine hak kazanır. Maksimum yıllık yardım 11 260.32 EUR'dur. Sık görülen
bir tutar 8445.24 EUR'dur (bunun 3 600 EUR'su öğrenci kredisidir).
• Yılda ortalama 60 kredinin tamamlanmasını gerektiren eğitim hibeleri (EH), en fazla 64 ay boyunca verilir ve evrenseldir.
Tutarlar yaşa ve öğrencinin ebeveyn(ler)le birlikte yaşayıp yaşamamasına bağlıdır. Tipik olarak, 18 yaşından büyük
öğrenciler kendi başlarına yaşayan öğrenciler maksimum 336.79 EUR alır. Velileriyle birlikte yaşayan 20 yaşın altındaki
öğrenciler için tipik aralık ayda 62-163.80 EUR/aydır.
• Bağımsız yaşayan öğrencilerin kira bedellerinin % 80'ini kapsayan barınma desteği (BD), maksimum 201.60 EUR/ay ile
sınırlıdır. BD, destek ile ihtiyacı eşleştirmeyi amaçlamaktadır (yani, daha düşük barınma maliyeti olan öğrencilere daha az
destek verilmesi). EH ve BD, öğrencinin geliri (takvim yılı boyunca herhangi bir zamanda kazanılan) 11 850 EUR/yılın
altındaysa, genellikle yılda sadece dokuz ay boyunca verilir.
• 400 EUR/ay öğrenci kredisi devlet garantilidir. Zamanında mezun olan öğrenciler vergi indirimi (%30, eğitime 1 Ağustos
2014 tarihinden önce başlayanlar için) veya telafi (%40, eğitime 1 Ağustos 2014 tarihinden sonra başlayanlar için) almaya
hak kazanabilir. Öğrenci kredisinin geri ödenmesi, genellikle, mezuniyet sonrası 1.5-2 yıl arasında başlar ve genellikle
eğitim süresinin iki katı içerisinde tamamlanması gerekir. Faiz oranları ve koşulları, öğrenci ve banka arasındaki
anlaşmayla belirlenir.
• Ebeveynler için hiçbir vergi avantajı veya aile ödeneği yoktur.

Planlanan Reformlar
1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren, yabancı dilde verilen Lisans ve Yüksek Lisans programlarında okuyan daimi ikamet izni
olmayan uluslararası öğrencilerden yıllık öğretim ücreti alınacaktır.
(7) Not: İhtiyaca dayalı hibe için verilen değer, bağımsız yaşayan öğrencilerin aldığı barınma desteğini (BD) içermez (bkz. şema altındaki metin).
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İSVEÇ
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

İsveç/AB öğrencileri için harç yoktur

EUR

İkinci
kademe
2014 yılında tam zamanlı öğrencilerin %89’u ve kısmi
zamanlı öğrencilerin %26’sı hibe aldı

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

2014 yılında öğrencilerin %52’si kredi aldı

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 9.5008 SEK

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• İsveç/AB/ASTA/AEA tam zamanlı ve yarı zamanlı öğrencileri için hiçbir harç alınmaz.
• Diğer uluslararası öğrenciler, 2011 sonbaharından itibaren harç ödemektedir. Yükseköğretim kurumları, tüm
masrafların karşılanması prensibine dayanarak harçların miktarını belirler.
• 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren ortak veya çoklu derece programlarında okuyan İsveç/AB/ASTA/AEA tam zamanlı ve
yarı zamanlı öğrencileri, ödenecek ücret İsveç kurumuna gitmiyor veya İsveç kurumu tarafından düzenlenen eğitim kısmı
ile bağlantılı değilse öğrenim ücretlerine tabi olabilir.

Destekler (2016/17)
• Yılda 40 hafta boyunca haftada 704 SEK hibe altı yıllık bir süre boyunca tam zamanlı öğrencilere evrensel olarak
sunulmaktadır. Yıllık azami miktar 28 160 SEK'dur. En az %50 oranında eğitim gören kısmi zamanlı öğrenciler de,
öğrenim hızlarıyla orantılı olarak hibelerden faydalanabilir. 2014 yılında tüm öğrencilerin % 71'i hibe almıştır.
• Yılda 40 hafta boyunca haftada 1 772 SEK kredi altı yıllık bir süre boyunca tam zamanlı öğrencilere evrensel olarak
sunulmaktadır. Yıllık azami miktar 70 880 SEK'dur. En az %50 oranında eğitim gören kısmi zamanlı öğrenciler de,
öğrenim hızlarıyla orantılı olarak kredilerden faydalanabilir Geri ödeme, öğrencinin krediyi en son aldığı tarihten
itibaren en erken altıncı ayda başlar ve 25 yıl içinde veya 60 yaşından önce tamamlanmalıdır. Hükümet faiz oranı
seviyesine yıllık bazda karar verir. Öğrencilerin % 52'si 2014 yılında kredi kullanmıştır.
• Çocuklu öğrenciler ekstra bir hibe alabilir. Ayrıca, bazı öğrencilerin ek destek kredileri alması ve eğitimleriyle alakalı
ilave masraflar için kredi temin etmeleri de mümkündür. Bu, örneğin çifte barınma, seyahat, müzik aletleri vb. için ilave
masrafları olan öğrencilerle ilgilidir.
• Ebeveynler için hiçbir vergi avantajı ve aile ödeneği yoktur.
• Kısa dönemli öğrenciler, birinci ve ikinci kademe öğrenciler ile aynı desteği alma hakkına sahiptir.
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BİRLEŞİK KRALLIK – İNGİLTERE
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tüm öğrenciler harç öder

EUR

İkinci
kademe
Eylül 2016 itibariyle hibeler mevcut değildir

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

2013/14 yılında öğrencilerin %91.6’sı kredi aldı

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 0.8517 GBP

TEMEL NOKTALAR
İlk kademe öğrenciler hakkında veri sadece yeni başlayanlar için uygundur. Farklı ücret ve destek düzenlemeleri Birleşik
Krallık içerisinde sınırlar arası öğrencilere uygulanmaktadır.

Harçlar (2016/17)

• 1. kademe tam zamanlı program harçları kurumlar tarafından belirlenir ve kamu yükseköğretim kurumları için 9 000
GBP ile sınırlandırılmıştır. 2015/16 için ortalama ücret, kurumlar tarafından sunulan ücret muafiyetlerinden önce 8 703
GBP ve ücret muafiyetlerinden sonra 8 636 GBP’idir. Öğrenciler ön ödeme yapmak zorunda değildir ve tam ücreti
karşılamak üzere bir kredi başvurusunda bulunabilirler. İlk kademe kısmi zamanlı program harçları kurumlar tarafından
belirlenir ve 6 750 GBP ile sınırlandırılmıştır.
• 2. kademe program harçları düzenlenmemiştir ve çok çeşitlidir. Gösterilen 'en yaygın' (4 121 GBP), Araştırma
Konseyleri UK tarafından belirlenen 2016/17 araştırma öğrencileri için gösterge niteliğinde bir ücret düzeyini temsil
etmektedir.
• Kısa dönem program öğrencileri 1.kademe programlarındaki öğrencilerle aynı harç miktarını ödemektedir.
• 1. ve 2. kademe uluslararası öğrenciler için harçlar düzenlemeye tabi değildir.

Destekler (2016/17)

• Birinci kademe ve kısa dönem tam zamanlı: 2016/17 yılında eğitime başlayanlar ihtiyaca dayalı bir hibe alamaz,
ancak yaşama maliyetleri için daha yüksek seviyede bir kredi elde edebilir. Ailesiyle yaşayan öğrenciler için
maksimum kredi 6 904 GBP'idir. Evden uzakta yaşayan öğrenciler için Londra dışında maksimum kredi miktarı 8 200
GBP ve Londra için maksimum kredi miktarı 10 702 GBP'idir. Kredi geri ödemeleri gelir düzeyine bağlıdır ve 21.000
GBP eşiğinin üstündeki kazancın % 9'una karşılık gelir; faiz oranları Perakende Fiyat Endeksi artı % 3'tür. Bağımlı
çocuk sahibi veya engelli öğrenciler için özel destek hibeleri bulunmaktadır. Birçok kurum ayrıca, az temsil edilen
gruplardan öğrencileri hedefleyen diğer burs imkanları da sunmaktadır.
• 2016/17 öncesinde eğitime başlayan 1.kademe tam gün öğrencileri halen, 3 387 GBP'ine kadar bir bakım hibesi ve
buna ek olarak daha düşük bir bakım kredisi başvurusunda bulunabilir. Verilen hibe hanehalkı gelirine bağlıdır.
2014/15 yılında, destek almaya uygun başvuranların (hibe ve/veya kredi) % 57.5'i tam (% 42.8) veya kısmi (% 14.7)
hibe almıştır.
• 1. kademe yarı zamanlı: En az % 25 yoğunlukta veya kısa dönem programlarda okuyan öğrenciler, öğrenim ücretini
karşılayabilmek için mezuniyet sonrası ödenecek bir kredi başvurusunda bulunabilirler. Yaşam masrafları için krediler
mevcut değildir.
• 2. Kademe lisansüstü eğitim: 2016/17 tarihinden itibaren, Yüksek Lisans eğitimi için 10 000 GBP'ine kadar bir kredi
olanağı mevcuttur. Bir yıl veya daha uzun süreli yüksek lisans programları için aynı tutar verilir. 2. kademe ders
yapılmayan (araştırma odaklı) lisansüstü - kurumlar başarıya dayalı hibe sunabilir ve sunulan hibe miktarları UK
Araştırma Konseyleri tarafından önerilen minimum ödemeyi, 2016/17 için 14 296 GBP, takip etme eğilimindedir.
• Ebeveynler için vergi avantajları ve aile ödenekleri öğrenci destek sisteminde bir rol oynamaz.
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BİRLEŞİK KRALLIK – GALLER
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tüm öğrenciler harç öder

EUR

İkinci
kademe
2014/15 yılında 1. kademe destek
başvurularının %66’sına hibe verildi

Need-based
grant

EUR

DESTEK

Krediler

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Merit-based
grant
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 0.8517 GBP

TEMEL NOKTALAR
İlk kademedeki öğrenciler hakkında veri sadece yeni başlayanlar için uygundur. Farklı ücret ve destek düzenlemeleri
Birleşik Krallık içerisinde sınırlar arası öğrencilere uygulanmaktadır.

Harçlar (2016/17)
• 1. kademe tam zamanlı programlar: harçlar kurumlar tarafından belirlenir, ancak adil erişimi teşvik etmek için
onaylanmış bir eğitim ücreti planı olan kurumlarda (düşük gelirli ve diğer az temsil edilen gruplar için adil erişimi
sağlamak amacıyla) ücretler 9 000 GBP ile, diğer kurumlarda ise ücretler 4 000 GBP ile sınırlandırılmıştır. Öğrenciler ön
ödeme yapmak zorunda değildirler ve bir harç hibesi için başvurabilirler.
• 1. kademe kısmi zamanlı programlar: Galler'de öğrenim gören Galli öğrenciler için maksimum harç 2 625 GBP'idir.
• 2. kademe programları: Ücretler düzensizdir ve çok çeşitlidir. Gösterilen 'en yaygın' (GBP 4 121), Research Councils
UK tarafından belirlenen 2016/17 araştırma öğrencileri için gösterge niteliğinde bir ücret düzeyini temsil etmektedir.
• Kısa dönem program öğrencileri 1.kademe programlarındaki öğrencilerle aynı harç miktarını ödemektedir.
• 1. ve 2. kademe uluslararası öğrenciler için harçlar düzenlemeye tabi değildir.

Destekler (2016/17)

• Birinci kademe ve kısa dönem tam zamanlı: öğrenciler, tam öğretim ücretini karşılamak üzere, 5 100 GBP'ine kadar
bir ücret hibesi ve 3 900 GBP'ine kadar bir ücret kredisi talep edebilir. Kredi geri ödemeleri gelir düzeyine bağlıdır ve
21.000 GBP eşiğinin üstündeki gelir seviyeleri için kazancın % 9'una karşılık gelir; faiz oranları Perakende Fiyat
Endeksi artı % 3'tür.
• Destek paketi ayrıca yaşama maliyetleri için ihtiyaca dayalı bir hibe ve bir kredi içermektedir. Hibe miktarı gelire
bağlıdır ve en fazla 5 161 GBP hanehalkı geliri 18 370 veya daha az olan öğrencilere verilebilir. 2014/15 yılında,
destek için uygun olan başvuru sahiplerinin % 66.6'sı (hibe ve/veya kredi) bir hibe almıştır (başvuranların % 37.4'ü tam
hibe almıştır ve % 29.2'si kısmi hibe almıştır). Aile evinde yaşayan öğrenciler için maksimum kredi 4 786 GBP'idir.
Evden uzakta yaşayan öğrenciler için maksimum kredi 6 183 GBP'idir ve ihtiyaca dayalı bir hibe alan öğrenciler için
daha azdır. Kredi geri ödemeleri gelir düzeyine bağlıdır ve 21.000 GBP eşiğinin üstündeki kazancın % 9'una karşılık
gelir; faiz oranları Perakende Fiyat Endeksi artı % 3'tür.
•1. kademe yarı zamanlı: En az % 25 yoğunlukta veya kısa dönem programlarda okuyan öğrenciler, öğrenim ücretini
karşılayabilmek için bir kredi başvurusunda bulunabilirler. En az % 50 yoğunlukta eğitim gören öğrenciler için ihtiyaca
dayalı bir hibe mevcuttur.
• 2. kademe: evrensel destek paketi yoktur. 2. kademe ders yapılmayan (araştırma odaklı) lisansüstü - kurumlar
başarıya dayalı hibe sunabilir ve sunulan hibe miktarları UK Araştırma Konseyleri tarafından önerilen minimum
ödemeyi, 2016/17 için 14 296 GBP, takip etme eğilimindedir.
.• Ebeveynler için vergi avantajları ve aile ödenekleri öğrenci destek sisteminde bir rol oynamaz.
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BİRLEŞİK KRALLIK – KUZEY İRLANDA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tüm öğrenciler harç öder

EUR

İkinci
kademe
2014/15 yılında 1. kademe destek
başvurularının %60’ına hibe verildi

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Krediler

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Ölçek 0 - 15 000

Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 0.8517 GBP

TEMEL NOKTALAR
İlk kademe öğrenciler hakkında veri sadece yeni başlayanlar için uygundur. Farklı ücret ve destek düzenlemeleri Birleşik
Krallık içerisinde sınırlar arası öğrencilere uygulanmaktadır.

Harçlar (2016/17)
• 1. kademe tam zamanlı programlar: harçlar kurumlar tarafından belirlenir, ancak 3 925 GBP ile sınırlandırılır.
Öğrenciler ön ödeme yapmak zorunda değildir ve tam ücreti karşılamak üzere bir kredi başvurusunda bulunabilirler.
• 1. kademe yarı zamanlı programlar: harçlar düzenlenmemiştir ve kredi yoktur.
• 2. kademe: Harçlar düzenlenmemiştir ve çok çeşitlidir. Gösterilen 'en yaygın' (GBP 4 121), İngiltere'deki Araştırma
Konseyleri tarafından belirlenen 2016/17 araştırma öğrencileri için gösterge niteliğinde bir ücret düzeyi temsil etmektedir.
• Kısa dönem program öğrencileri 1.kademe programlarındaki öğrencilerle aynı harç miktarını ödemektedir.
• 1. ve 2. kademe uluslararası öğrenciler için harçlar düzenlemeye tabi değildir.

Destekler (2016/17)

• 1. kademe ve kısa dönemi tam gün öğrenciler: destek paketi, yaşama maliyetleri için ihtiyaca dayalı bir hibe içerir.
Hanehalkı geliri 19 203 GBP veya daha az olan öğrencilerin 3 475 GBP tutarında tam hibe, hanehalkı gelirleri 41 065
GBP’ine kadar olan öğrencilerin ise kısmi hibe almak üzere başvuru yapma hakkı vardır. 2014/15 yılında, destek
başvuru sahiplerinin % 59,9'u (başvuranların % 37.6'sı tam hibe ve % 22.3'ü kısmi hibe almıştır) hibelerden
faydalanmıştır. Bütün kurumlar, yaşam masrafları için maksimum seviyede hibe alan ya da özel destek hibesi alan
öğrencilere ilave burslar (burs miktarı kurumdan kuruma değişir) sunmak zorundadır.
• Destek paketi ayrıca tüm öğrenciler için yaşam masraflarını karşılamak üzere bir kredi de içermektedir. Maksimum kredi,
öğrenci aile evinde yaşıyorsa, 3 750 GBP, evden ayrı yaşıyorsa 6 780 GBP ve yurtdışında geçirilen bir Birleşik Krallık
programının bir yılı için 5 770 GBP'idir. İhtiyaca dayalı hibe alan öğrenciler için bu miktar azaltılır. Kredi geri ödemeleri gelir
düzeyine bağlıdır ve 17 495 GBP eşiğinin üstündeki kazancın % 9'u oranında yapılır.
• 1. kademe yarı zamanlı öğrenciler: destek paketi, eğitim ücretlerin ödenmesine yönelik (ancak bunları tamamen
kapsamayacak şekilde tasarlanmamıştır) ihtiyaca dayalı bir hibe içerir. % 50 ya da daha fazla yoğunlukta eğitim gören
ve hanehalkı geliri 25 420 GBP’ine kadar olan öğrenciler bir harç hibesi alır. Hibe, değişken bir ölçekte verilir, en yüksek
miktar % 75 yoğunlukta eğitim gören ve hanehalkı gelirleri GBP 16 843'ün altında olan ve öğrencilere sunulur.
• 2. kademe öğrencileri için evrensel bir destek paketi yoktur. 2. kademe ders yapılmayan (araştırma odaklı) lisansüstü kurumlar başarıya dayalı hibe sunabilir ve sunulan hibe miktarları UK Araştırma Konseyleri tarafından önerilen minimum
ödemeyi, 2016/17 için 14 296 GBP, takip etme eğilimindedir
•

Ebeveynler

için

vergi

avantajları

ve

aile

ödenekleri
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BİRLEŞİK KRALLIK – İSKOÇYA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tam zamanlı kısa dönem ve 1. kademe İskoç ve AB öğrencilerine
harç yoktur, fakat 2. kademe öğrencileri harç öder

EUR

İkinci
kademe

Tam zamanlı öğrencilerin %51’i kredi aldı
İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

İskoç kurumlarında okuyan öğrencilerin
%71’i burs, hibe veya borç aldı (2014/15)

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Ölçek 0 - 15 000

Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 0.8517 GBP

TEMEL NOKTALAR
Harçlar (2016/17)
• Kısa dönem ve ilk kademe için, tam zamanlı İskoç ve AB öğrencileri harç ödememektedir. İngiltere, Galler ve Kuzey
İrlandalı öğrenciler, İngiltere'nin geri kalanında ödenen azami harç miktarıyla paralel olarak azami 9 000 GBP ile sınırlı
bir harç ödemekle yükümlüdür. Kısmi zamanlı öğrencilere yönelik harçlar düzenlenmemiştir, ancak genellikle tam
zamanlı eşdeğer eğitim harcıyla orantılıdır.
• İkinci kademede harçlar düzenlenmemiştir, eğitim alanı ve tam veya yarı zamanlı katılıma göre farklılık gösterir.
• Uluslararası (AB dışı) öğrencilerin harçları düzenlenmemiştir ve yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir.

Destekler (2016/17)
• Hem hibeler hem de krediler tam zamanlı ilk kademe öğrencilere açıktır ve miktarlar hanehalkı gelir düzeyine bağlıdır.
Yılda 1 875 GBP'ine kadar olan 'Genç Öğrenci Bursu', yükseköğretime yeni başlayan, 25 yaşın altında ve hane halkı
geliri 34 000 GBP'inin altında olan öğrenciler tarafından kullanılabilir. 875 GBP'ine kadar 'Bağımsız Öğrenci Bursu'
bağımlı bir çocuk sahibi veya evli/birlikte yaşayan, en az 25 yaşında olan ve 18 999 GBP'inin altında bir hanehalkı
gelirine sahip öğrenciler için geçerlidir. Engellilik veya öğrenme zorluğu ile ilgili ek masraflara tabi olan öğrenciler için ek
destekler de mevcuttur .
• Hanehalkı gelirine bağlı olarak, "genç öğrenciler" yılda en fazla 5 750 GBP, "bağımsız öğrenciler" ise yılda en fazla 6
750 GBP kredi kullanabilir. Uygun olan tüm öğrenciler, yıllık 4 750 GBP miktarında ve gelir değerlendirmesine tabi
olmayan bir öğrenci kredisi için başvuruda bulunabilirler. Öğrenciler, mezun olduktan veya derslerini terk ettikten sonraki
Nisan ayından itibaren kredilerini geri ödemekle yükümlü olur. Krediler için geri ödeme normalde işverenler tarafından 17
495 GBP eşiğinin üzerindeki kazancın % 9'u oranında düşülmesi suretiyle yapılır. 2015'te tam zamanlı öğrencilerin %
51'i kredi kullanmıştır. 2016-17’de maksimum destek paketi - bağışlar ve krediler birarada - 7 625 GBP'idir.
• Bir kısmi zamanlı ücret hibesi (KZÜH), akademik yıl başına 15-59.5 AKTS'ye denk gelen ders yükü olan İskoç ve AB
öğrencileri için geçerlidir. Hibe miktarı düzenlenmiş tam zamanlı harç ile orantılıdır.
• İkinci kademe öğrencileri, uygun tam zamanlı programlar için 3 400 GBP'ine kadar bir harç kredisi (kısmi zaman için
1.700 GBP’ine kadar) başvurusunda bulunabilirler. Uygun programlarda okuyan ikinci kademe öğrenciler, aynı zamanda,
4 500 GBP'ine kadar yaşam masrafları kredisi için de başvuru yapabilir.
•
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BOSNA HERSEK
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tüm öğrenciler idari ücretleri öder

EUR

İkinci
kademe

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Tam zamanlı öğrencilerin yaklaşık
%5’i başarıya dayalı hibe alır

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 1.95583 BAM

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Öğrenciler için iki temel finansal statü vardır: devlet tarafından finanse edilen ve kendi kendini finanse eden. Bosna
Hersek'teki sekiz devlet üniversitesinde ve iki diğer yükseköğretim kurumunda tam zamanlı öğrencilerin % 50'si 'devlet
tarafından finanse edilen öğrencilerdir'. Bu öğrenciler, ortaöğretimdeki ve giriş sınavındaki iyi performanslarına göre
seçilirler. Öğrenim ücretleri sorumlu eğitim bakanlığı tarafından ödenir ancak öğrenciler, 94 ile 500 BAM aralığında
değişen idari ve diğer ücretleri (giriş ve başvuru ücretleri, diploma ve diploma ekinin verilmesi için ücret vb.) öderler.
• Üniversitelerde tam zamanlı öğrencilerin % 50'si öğretim ücretini ödemektedir. Harçlar fakülten fakülteye değişir. Bu
öğrenciler hem idari ücretleri hem de öğrenim ücretlerini öder. İlk kademede okuyan ve kendi kendini finanse eden
öğrencilerin minimum yıllık öğrenim ücreti 440 BAM ve maksimum öğrenim ücreti 1 500 BAM ve buna ek idari ücrettir. İlk
kademede sık rastlanan ücret 660 BAM’tır.
• İkinci kademede yıllık harçlar 440 ile 4 000 BAM aralığında değişir. Tüm 2. Kademe öğrencileri öğrenim ücreti ve idari
ücretleri öder.
• Tüm kısmi zamanlı öğrenciler (tüm öğrencilerin% 40'ı) harçlar ve idari ücretleri ödemektedir. Birinci kademede, yıllık
harçlar 900 - 4 500 BAM aralığındadır; 2. kademede ise yıllık harçlar 1 000 ile 3000 BAM aralığında değişir.
• Bosna Hersek'teki yükseköğretim kurumlarında kısa dönem programları yoktur.
• Uluslararası öğrenciler daha yükseköğretim harcı ödeyebilir, diğer masraflar aynıdır.

Destekler (2016/17)
• İhtiyaca dayalı hibeler yoktur.
• Entite ve kanton seviyelerdeki eğitimden sorumlu bakanlıklar, devlet üniversitelerinde Bosna Hersek vatandaşlığına
sahip tam zamanlı öğrencilere başarıya dayalı kamu hibelerini verir. Uygunluk ölçütleri hem ihtiyaca hem de başarıya
dayalı unsurlar içermektedir: minimum 8/10 not ortalaması, gerek ulusal gerekse uluslararası yarışmalarda elde edilen
başarı (sıralamada 1. - 3.), ebeveynlerin geliri ve istihdam durumu. Aylık hibe miktarı 100 – 800 BAM aralığında değişir
ve mezun oluncaya dek her yıl 12 ay boyunca kullanılabilir. Öğrenciler için daha fazla hibe yerel yönetim tarafından
sağlanmaktadır.
• Kısmi zamanlı öğrenciler devlet tarafından ödenen hibe başvurusunda bulunamazlar.
•

Krediler,

ebeveynler

için

vergi

avantajları
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İSVİÇRE
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tüm öğrenciler yükseköğretim kurumlarının
belirlediği harçları öder

EUR

İkinci
kademe
Öğrencilerin yaklaşık %10’u
ihtiyaca dayalı hibe alır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Krediler | Ebeveynler için vergi avantajları | Aile ödenekleri

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

8

En yaygın ( )

Maksimum

1 EUR = 1.0951 CHF

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Tüm öğrenciler (kısa dönem, birinci ve ikinci kademe) harç ödemektedir. Yükseköğretim kurumları kendi harçlarını
belirler. Harçlar genellikle idari (kabul, kayıt, sertifika) ve öğrenim ücretlerini içerir. Sınavlar, kütüphaneler, spor tesisleri,
sosyal ve kültürel kurumlar için ek katkı mümkündür.
• İzinli öğrenciler, yerleştirilme yıllarında tıp fakültesi öğrencileri, doktora öğrencileri düşük harç öder.
• Zorlu ekonomik koşullardaki öğrenciler veya kısmi zamanlı öğrenciler, çoğu yükseköğretim kurumunda öğretim
ücretlerinin düşürülmesi veya öğretim ücretlerinden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilirler.
• İsviçre'de kamuya açık veya devlet tarafından sübvanse edilen yükseköğretim kurumlarında kısa dönem programları
yoktur.
• Bazı yükseköğretim kurumları, AB ülkeleri veya daha başka ülkelerden gelen öğrenciler için daha yüksek harç talep
etmektedir.

Destekler (2016/17)
• Her kanton, İsviçre'de ikamet eden öğrencilere hibeler ve kredilerin verilmesi için kendi yönetmeliğine sahiptir
(merkezi olmayan sistem). Tüm kantonlarda sunulan miktar, başvuranın ve ailesinin maddi durumuna bağlıdır.
• Hibeler, krediler veya her ikisinin bir birleşimi şeklinde destek sağlanmaktadır. Faydalananların çoğunluğu sadece hibe
alır (2014: sadece hibe yaklaşık % 95, sadece kredi yaklaşık % 2, hibe ve kredi yaklaşık % 3). 2014 yılında en yaygın
kredi miktarı 6 200 CHF olmuştur.
• Bazı yükseköğretim kurumlarının öğrencilere tamamlayıcı destek sunmak üzere kendi kaynakları vardır. Öğrencilerin
bu tür desteklere başvuru yapabilmeleri için önceden kanton hibeleri/kredileri için başvuruda bulunmuş olmaları
gereklidir.
• Öğrenci olan çocuğunu maddi olarak destekleyen ebeveynler federal seviyede gelir vergisinden 6 500 CHF düşebilir.
Kanton seviyesinde, öğrencinin ebeveynleri için vergi avantaj miktarları ve uygunluk kriterleri çeşitlilik arz etmektedir.
• 16-25 yaşları arasında okuyan öğrenciler için ayda en az 250 CHF miktarında bir aile ödeneği verilir. Kantonlar, bu
yasal asgari aile ödenek seviyesinin üzerinde ödenekler de sunabilmektedir.
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(1) Grafikte 'en yaygın' olarak belirtilen tutar, İsviçre'de ortalama ücret veya hibe miktarı anlamına gelir.
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İZLANDA
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tüm öğrenciler sabit harç miktarları öder

EUR

İkinci
kademe

Kamu hibesi yoktur

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Öğrencilerin yaklaşık %50’si kredi kullanır

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 131.75 ISK

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Resmi yükseköğretim kurumlarında okuyan tüm öğrenciler, eğitim programından bağımsız olarak, öğretim yılı başına
75.000 ISK idari kayıt ücreti ödemektedir. 1. ve 2. kademe öğrencilerin % 80'inden fazlası kamu yükseköğretim
kurumlarında eğitim görmektedir.
• Uluslararası öğrencilere de aynı kurallar uygulanır.

Destekler (2016/17)
• Kısa dönem, 1. ve 2. kademe programları için İzlanda Öğrenci Kredileri Fonu tarafından tam zamanlı öğrencilere kredi
sağlanmaktadır. Ödenen miktar, gelir de dahil olmak üzere, öğrencinin ailevi ve kişisel koşullarına bağlıdır. 2015/16
akademik yılda verilen temel bireysel destek 165 717/ay ISK veya 24.858 ISK/ tamamlanan her AKTS birimidir.
Öğrencilerin yaklaşık % 50'si öğrenci kredisi alır. Aynı destek 1. ve 2. kademe öğrenciler için geçerlidir.
• Krediler, her akademik yılda 60 AKTS çalışma birimi veya her dönem en az 30 AKTS birimi içeren ileri programlara
kayıtlı tam zamanlı öğrencilere verilebilir. Krediler, daha farklı bir şekilde düzenlenerek sadece öğrenim ücretlerini
karşılamak için (bakım dahil değil) verilebilir. Hazırlık okulları, doktora programları veya mesleki gelişim programları için
kredi verilmemektedir.
• Kredi endekslenmiştir ve % 1 sabit faiz oranına sahiptir. Geri ödeme, mezuniyetten iki yıl sonra başlar. Mezuniyet,
öğrencinin bir sonraki okul yılı için kredi kullanmaya yetkin olduğunu gösteremeyerek Öğrenci Kredileri Fonu’ndan kredi
almayı bıraktığı zaman olarak tanımlanır. Geri ödeme borç tamamen ödenene kadar veya borçlu ölene kadar devam
eder.
• Fon, kredi kullanma hakkı sunan bir alanda eğitim görme, hastalık, işsizlik ve/veya hastalıktan ötürü çalışamama
durumu, sakatlık, gebelik, çocuk bakımı, eş bakımı veya kredi kullanıcısı için önemli oranda maddi zorluğa yol açacak ve
belirtilen durumlarla kıyaslanabilir başka tür koşullardan ötürü yıllık geri ödemeler için kısmi veya tam muafiyet
sağlayabilir.
• Prensipte kamu hibeleri / burslar yoktur. Bununla birlikte, bazı başarıya dayalı hibeler üniversiteler tarafından ve 2.
kademe öğrencileri için Lisansüstü Öğrenciler için İzlanda Araştırma Fonu tarafından sağlanmaktadır.
•

Ebeveynler

için

vergi

avantajları
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Planlanan Reformlar
Hükümet, Mayıs 2016'da Öğrenci Kredisi Fonu hakkında kapsamlı bir yasa tasarısı çıkararak Parlamento’ya sundu.
Onaylandığı takdirde, İskandinav modelinde bir destek fonu kurmayı amaçlayan bu tasarı, devlet eğitim destek sisteminde
esaslı değişikliklere yol açacaktır. Önerilen başlıca değişiklikler şunlardır:
Tam zamanlı öğrencilere uygun koşullarla hibe ve kredi sağlama
• Beş geleneksel akademik yıla tekabül eden toplam 45 ay boyunca 65 000 ISK aylık eğitim yardımı. Öğrenciler sadece hibe
veya hibe ve kredi veya kısmi zamanlı kredi almayı seçebilir. Öğrencilerin% 99'undan fazlası uygun olabilir.
• Azami kredi 15 milyon ISK'una kadar çıkabilir. Kredilere uygulanan faiz % 2.5 oranında sabit endeks artı % 0.5 oranında
prim olacaktır.
Krediye uygunluk kuralları ve geri ödeme koşulları, diğer İskandinav ülkeleri ile benzerdir.
• Halihazırda değişik eğitim seviyelerindeki birimlerin kullanımında sıkıntılara yol açan sekiz yıllık destek yerine (480 ünite),
eğitim sürecinden bağımsız bir şekilde yedi yıl boyunca (420 ünite) destek verilecektir.
• Kredinin maksimum geri ödeme süresi 40 yıl olacak ve geri ödemenin 67 yaşından önce tamamlanması gerekecektir.
Eğitim desteği, 60 yaş ve üstü öğrencilere sağlanmayacaktır.
• Geri ödemeler, halihazırda olduğu üzere gelire bağlı ödemeler şeklinde değil, diğer İskandinav ülkelerinde olduğu üzere
sabit aylık taksitlerle yapılacaktır.
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LİHTENŞTAYN
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Lihtenştayn Üniversitesi öğrencileri sabit
miktarda harç öder

EUR

İkinci
kademe
Destek alan öğrenciler hakkında istatistiki veri
mevcut değildir

nq

Ebeveynler için vergi avantajları / Krediler
EUR

İhtiyaca
dayalı hibe

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

9

En yaygın ( )

Maksimum

1 EUR = 1.0951 CHF

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Yükseköğretim kurumları harç sistemlerini özerk olarak tanımlar.
• Tüm öğrenciler (uluslararası olanlar da dahil) Lihtenştayn Üniversitesi’ne (Lihtenştayn'daki tek kamu yüksek öğrenim
kurumu) yılda 1 700 CHF (dönem başına 850 CHF) öder.
• Lihtenştayn 'daki yükseköğretimde kısa dönem programı yoktur.

Destekler (2016/17)
• Kamu desteği, hibelerin ve faizsiz bir kredinin değişken bir birleşiminden oluşur. Maksimum toplam tutar, 25.000
CHF'ıdir; bu tutarın % 40-60'ı hibe, geri kalanı ise kredidir. 32 yaşından sonra, devlet mali desteği sadece faizsiz
kredilerden oluşabilir.
• Öğrencinin, kamu desteği almaya uygun olması için, destek başvurusunda bulunduğu tarih öncesi Lihtenştayn'da
daimi olarak ez 3 yıl boyunca ikamet etmiş olması gerekmektedir. Uygunluk ayrıca öğrencinin gelir ve varlıklarına da
bağlıdır (yetki ikamesi ilkesi/ihtiyaca dayalı sistem). Tutar, kabul edilebilir masraf miktarı ve kişinin kendi başına
karşılayabileceği ihtiyaçları hakkında makul beklentilere göre hesaplanmaktadır. Velilerin geliri ve varlıkları, 25 yaşın
altında ve en az 2 yıl boyunca tam zamanlı çalışmayan öğrencilerin destekten faydalanmaya uygunluğunun
değerlendirilmesi ve desteğin hesaplanmasında dikkate alınır.
• Kredilerin geri ödenmesi, eğitim programlarının bitiminden 18 ay sonra başlar. Ödeme, yılda altı sabit taksitle yapılır.
Geri ödeme oranı talep üzerine bir kez ertelenebilir.
• Devlet bursları ve hibeleri tüm yükseköğretim programları için uygulanabilir ve hareketliliğe izin vermek için tamamen
taşınabilirdir (10). Ülkeye gelen öğrenciler için maddi destek yoktur.
• Eğitim ile ilgili maliyetler için yılda 12 000 CHF’ına kadar vergi avantajları mevcuttur. Öğrencilerin kendileri ya da
ebeveynleri ile birlikte yaşıyorlarsa, ebeveynleri faydalanabilir.
• Eğitimle ilgili masraflar için ilave aile ödenekleri yapılmaz.

(9) Lihtenştayn 'da, 'en yaygın' tutar olarak işaretlenen değer, ortalama ücret ve hibe tutarını belirtir.
(10) Lihtenştayn` daki sınırlı eğitim programlarından ötürü öğrencilerin % 90'ı yurtdışında eğitim görür (İsviçre ve Avusturya).

60

Avrupa Yükseköğretiminde Ulusal Öğrenci Harç ve Destek Sistemleri – 2016/17

KARADAĞ
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

2. kademe öğrencileri harç öder

EUR

İkinci
kademe
Öğrencilerin %1.5’u
başarıya dayalı hibe alır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Öğrencilerin %14’ü kredi kullanır

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Ölçek 0 - 15 000

Minimum

/

En yaygın

Maksimum

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Öğrenciler için iki temel mali statü vardır: devlet destekli ve kendi kendini finanse eden. Devlet, her yıl, eğitim ücretlerini
ödeyeceği öğrenci sayısına karar verir (belirli eğitim alanlarında ve kurumların kapasitelerine). Devlet desteği almak için
öğrencilerin belirli performans ölçütlerine uyması gerekir. Ölçütleri karşılayamayan devlet destekli öğrenciler kendi
kendini finanse eden öğrenci olarak eğitimlerine devam edebilir.
• Karadağ Üniversitesi'ndeki (tek devlet üniversitesi) ilk kademe kendi kendini finanse eden öğrenciler, eğitim profiline
bağlı olarak yılda 500 EUR ile 1000 EUR arasında harç öder. En yaygın harç düzeyi 500 EUR'dur. Tüm sınavları
başarıyla tamamlayan kendi kendini finanse eden öğrenciler, eğitim programlarında yer mevcutsa, devlet destekli
öğrenci olabilirler. Bu öğrencilerin seçilimi okudukları AKTS'ye ve akademik performanslarına göre yapılır.
• İkinci kademede ücretler yılda 1 500-2 000 EUR arasındadır.
• Karadağ'daki yükseköğretim kurumlarında kısa dönem programı yoktur.
• Uluslararası öğrencilere, Karadağlı öğrenciler aynı harç miktarını öder.

Destekler (2016/17)
• İhtiyaca dayalı hibe yoktur.
• Başarıya dayalı hibeler, belirli bilimsel veya sanatsal eğilimleri gösteren ve uluslararası ve ulusal yarışmalarda ödül
kazanan öğrenciler de dahil olmak üzere, ikinci ve takip eden akademik yıllarda ilgili kademede ilk kez okuyan en
başarılı öğrencilere verilir. Hibeler, akademik yılın başlangıcından en az bir ay önce Bakanlıkça ilan edilen yarışma esas
alınarak verilir. Öğrenci kredisi yararlanıcılarına hibe verilmemektedir.
• Azami hibe tutarı, on aylık taksitler halinde verilen 86 EUR/aydır.
• Eğitim Bakanlığı, Karadağ'da veya yurtdışında eğitim gören 2. kademe ve doktora öğrencilerine de en fazla 500 EUR
miktarına kadar eş finansman bursları verir.
• Devlet garantili krediler, ilgili kademede ilk defa okuyan öğrencilere başarıya dayalı olarak verilir. Ortalama kredi on
aylık taksitte verilen 45 Euro/aydır. Geri ödeme, eğitimin tamamlanmasının ardından bir yıl veya en geç 18 ay içinde
başlamak zorundadır. En başarılı öğrenciler geri ödemeden muaf tutulabilir veya indirimlerden yararlanabilir.
•

Ebeveynlere

aile

ödenekleri

veya
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ESKİ YUGOSLAV MAKEDONYA CUMHURİYETİ
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tüm öğrenciler harç öder

EUR

İkinci
kademe

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Öğrencilerin %15’i ihtiyaca dayalı, %8’i başarıya
dayalı hibe alır

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 61.4942 MKD

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Bütün öğrenciler yükseköğrenim ücreti öder.
• İlk kademede yıllık harç, eğitim profiline bağlı olarak 6 150 MKD'ından 24 600 MKD'ına kadar değişir. En yaygın ücret
12 300 MKD'ıdır. Engelli öğrenciler (birinci ve ikinci derecede engellilik) ve yetimler için muafiyetler veya indirimler
yapılır.
• İkinci kademeye ilişkin harçlar, eğitim profiline bağlı olarak yılda 36 900 ile 194 000 MKD arasındadır. İkinci kademe
için en yaygın harç, yılda 123 000 MKD'ıdir.
• Kısa dönem programlar için yıllık harçlar, eğitim profiline bağlı olarak 6 150 MKDın'den 24 600 MKD'ına kadar
değişmektedir. En yaygın harç 12 300 MKD'ıdır. Engelli öğrenciler (birinci ve ikinci derecede engellilik) ve yetimler için
muafiyetler veya indirimler yapılır.
• Uluslararası öğrenciler, eğitim kademesine bakılmaksızın yıllık 123 390 ve 185 000 MKD arasında yerel öğrencilere
kıyasla daha yüksek miktarda bir harç ödemektedir. Harçlar ilgili üniversiteler tarafından belirlenir.

Destekler (2016/17)
• Bilimsel veya sanatsal eğilimler gösteren ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan öğrencilere, başarıya
dayalı hibeler verilir. Hibeler, bir akademik yılın başlangıcından iki üç ay sonra Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından ilan
edilen yarışma sonucuna göre verilir.
• İhtiyaca dayalı hibeler, ailenin aylık geliri (%60 ağırlık), akademik performansı (%20 ağırlık), tek bir ebeveynin çocuğu
olması (%10 ağırlık), teknik, mühendislik veya tıp alanlarında okuması (%10 ağırlık) temel alınarak verilir. Eğitim
programında öngörülen derslerin en az % 80'ini geçmeyen öğrenciler otomatik olarak diskalifiye edilir.
• Ortalama hibe miktarı aylık 3000 MKD'ıdır, hibe dokuz ay boyunca verilir. Maksimum hibe ayda 5 500 MKD'ıdır.
Ülkedeki kamu ve özel yükseköğretim kurumlarında okuyan tüm ilk kademe öğrencilere hibe verilebilir. İlk akademik yıl
için öğrencilere burs verilmez.
• Tüm öğrencilerin yaklaşık % 20-25'i hibe alır (ihtiyaca dayalı ve başarıya dayalı hibeler). Kısa dönem programlarında
öğrencilere destek verilmez.
• Öğrenci kredisi, vergi indirimi veya aile ödeneği yoktur.
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NORVEÇ
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Ücret yoktur

EUR

İkinci
kademe

1. kademe öğrencilerin %67’si, 2. kademe öğrencilerin
%71’i kredi kullanır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

1. kademe öğrencilerin %49’u, 2. kademe öğrencilerin
%55’i hibe alır

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Ölçek 0 - 15 000

Minimum

En yaygın

/

Maksimum

1 EUR = 9.2878 NOK

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Norveç'teki tüm öğrencilerin % 85'inden fazlasının okuduğu kamu yükseköğretim kurumlarındaki tam veya yarı zamanlı
öğrencilerden hiçbir ücret alınmaz.
• Devlete bağlı veya bağımsız özel yükseköğretim kurumları, bazı koşullar altında öğrenim ücreti talep edebilir, ancak bu
ücretler öğrencilere fayda sağlamak için kullanılmalıdır.
• Uluslararası öğrenciler de ev sahibi öğrenciler gibi kabul edilirler ve devlet yükseköğretim kurumlarında ücret
ödememektedirler.
• YÖ kurumları çalışanlara yönelik sürekli veya ileri eğitimde belirli özelleşmiş/konuya özel dersler için öğrenim ücreti
alabilir.

Destekler (2016/17)
• Norveçli öğrenciler (hem kısmi hem de tam zamanlı) Devlet Eğitim Kredi Fonu'ndan (NSELF) temel destek (krediler ve
hibeler) alma hakkına sahiptir. Maksimum temel destek, öğretim yılı başına 103 950 NOK'udur (10 ay) ve bu destek
başlangıçta bir kredi olarak verilir. Ancak, kredinin % 40'ı ebeveynlerinden uzakta yaşayan ve tüm derslerini geçen
öğrenciler için "devlet eğitim hibesine" dönüştürülebilir. Öğrencinin geliri 172 595 NOK'unu aşar veya toplam servet 392
662 NOK'unun üzerinde ise hibe azaltılır. Temel destek miktarı, maddi destek almaya uygun tüm öğrenciler için
evrenseldir. Maksimum hibe tutarı 41 580 NOK'udur.
• 25 yaş altı öğrenciler seyahat masrafları için hibe alabilirler. Çocuk bakan öğrenciler, 16 yaşın altındaki her çocuk için
hibe alabilir (16 200 NOK). Ebeveyn izni kullanan öğrencilere 49 haftaya kadar hibe verilebilir. Hastalıktan dolayı eğitime
devam edemeyen öğrenciler, akademik yıl başına en fazla dört ay 15 gün boyunca aldıkları krediyi hibe haline
çevirtebilir. Bedensel özürlü öğrenciler, öğrenim süresince çalışamıyorlarsa fazladan hibe alabilirler (35 490 NOK) ve
yılda on iki ay boyunca da temel destek alabilirler.
• Yurt dışında eğitim gören değişim ve diploma öğrencileri için NSELF kredilerinin ve hibelerin tam taşınabilirliği vardır.
Mezun olduktan sonra, öğrenciye ne kadar geri ödeme yapacağını ve geri ödeme süresi hakkında bilgi içeren bir geri
ödeme programı verilir. Faiz, mezuniyetten sonraki ayın ilk gününden itibaren ve bunun yanı sıra öğrenci eğitimini yarıda
keser veya maddi destek alma hakkını kaybederse hesaplanmaya başlar. Geri ödeme genellikle, aylık taksitlerle
mezuniyetten yedi ay sonra başlar. Tutar borcun büyüklüğüne ve geri ödeme süresinin uzunluğuna göre değişir. 300 000
NOK borç ödeyecek öğrenciler için en yaygın geri ödeme süresi 20 yıldır.
•

Öğrenci

destek

sisteminde

ebeveynler

için

vergi
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SIRBİSTAN
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Tüm öğrenciler idari ücretleri öder

EUR

İkinci
kademe
Öğrencilerin %4.8’i
başarıya dayalı hibe alır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Öğrencilerin %5.5’u kredi kullanır

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

/

En yaygın

Maksimum

1 EUR = 123.3789 RSD

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Kamu yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler "devlet desteklidir" veya "kendi kendini finanse" edebilir. Sadece tam
zamanlı öğrenci statüsü mevcuttur. Giriş sınavı puanı, ortaöğretim sonuçları ve program sırasındaki performansları
temel alınarak ‘devlet destekli’ öğrenciler (2016 yılında %42.96) seçilir. Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri devlet
tarafından karşılanırken, öğrenciler yılda 4000 ile 30 000 RSD arasında değişen idari ve diğer masrafları (giriş ve
uygulama ücretleri, diploma ve diploma ekinin verilmesi için ücret vb.) karşılar.
• 'Kendi kendini finanse eden' öğrenciler, hem akademik hem de uygulamalı bilimler alanları için lisans düzeyinde yıllık
30 000 ile 248 500 RSD, yüksek lisans düzeyinde ise yıllık 40 000 ile 785 492 RSD arası idari ücret ve harçları
ödemektedir.
• Sırbistan'da yükseköğretimde kısa dönem programı yoktur.
• Yabancı öğrenciler daha çok öğrenim ücreti ödemektedir. En yaygın yıllık ücret 2 000 EUR'dur.

Destekler (2016/17)
• Öğrenci hibeleri, Eğitim, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığı tarafından yalnızca 1. ve 2. kademede okuyan "devlet
destekli" öğrencilere verilir. Devlet hibe planı başarıya dayalıdır ve yalnızca en az 9 (10 üzerinden) not ortalamasına
sahip olan öğrenciler hibeye başvurabilir. Çeşitli korumasız gruplar için özel başarıya dayalı hibeler ihtiyaca dayalı
ölçütlere göre, örn. engelliliğin kanıtı, sosyoekonomik durumun belgesi vb. verilir. Devlet hibesi yılda 84.000 RSD’ıdır,
on aylık taksitler halinde verilir. 2015/16 akademik yılında, 8 914 öğrenci hibesi verilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı,
800 lisans ve 400 yüksek lisans öğrencisine kadar yılda 300 000 RSD başarıya dayalı ek hibeler sunar. Devlet
üniversiteleri, vilayet ve üniversite şehir yönetimleri de yetenekli öğrencileri desteklemek için fonlar sağlar. Devlet
destekli öğrencilerin % 9.5'u (tüm öğrencilerin % 4.8'i) hibe almıştır. Engelli öğrenciler, Roman öğrenciler ve başka bir
ülkede ortaöğrenimini tamamlayan öğrenciler okullara kayıt için resmi çağrı kapsamında olumlu önlemler amacıyla
eğitim ücretinden muafiyet başvurusunda bulunabilirler.
• Eğitim, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığı öğrencilere öncelikle başarıya dayalı krediler sağlamaktadır, ancak
öğrencilerin sosyal statüleri ek bir ölçüttür. Miktar hibelerle aynıdır - on aylık taksitler halinde ödenen 84 000 RSD. 8.5'un
üstünde (6’dan 10’a ölçek) bir ortalama ile mezun olan öğrenciler krediyi geri ödemek zorunda değildir. 2015/16 yılında,
11 700 öğrenci kredi almıştır.
• Yerel yönetimler (belediyeler, şehirler) öğrencilere hibe, kredi ve diğer avantajlar sunmaktadır. Sağlanan
hibeler/krediler/ burs türleri ve destek miktarları hakkında sistematik bir veri bulunmamaktadır.
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TÜRKİYE
TEMEL ÖZELLİKLER

Birinci
kademe

EUR

HARÇ

Gündüz programlarında okuyan tam zamanlı
öğrenciler harç ödemez

EUR

İkinci
kademe
Öğrencilerin %10’u
ihtiyaca dayalı hibe alır

İhtiyaca
dayalı hibe

EUR

DESTEK

Öğrencilerin %28’i kredi alır

Ölçek 0 - 15 000

EUR

Başarıya
dayalı hibe
Minimum

En yaygın

/

Maksimum

1 EUR = 3.2977 TRY

TEMEL NOKTALAR

Harçlar (2016/17)
• Birinci kademe gündüz eğitim programlarında okuyan devlet üniversitesi öğrencileri harç ödememektedir. Devlet
üniversiteleri, akşam programları (ikinci öğretim) için 962 TL ve 2 134 TL aralığında değişen bir tutarda harç talep
edebilir.
• 2. kademede, devlet üniversiteleri gündüz programları için harç talep etmez. Akşam program harçları üniversiteler
arasında değişiklik gösterir.
• Kamu yükseköğretim kurumlarında tam gün gündüz kısa dönem programlarında okumak için harç alınmaz. Akşam
eğitimi gören öğrenciler ücret ödemektedir (yılda 770-TL 4 268 TL).
• Uluslararası öğrenciler daha yüksek harç ödemektedir.

Destekler (2016/17)
• İhtiyaca dayalı hibeler Yüksek Öğrenim Kredileri ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmaktadır. Kısa dönem, birinci
ve ikinci kademe öğrencileri ihtiyaca dayalı hibe alabilir. Uygunluk kriterleri hakkında başka bilgi bulunmamaktadır.
• 2015 yılında, ilk kademe öğrencileri ayda 330 TL (yılda 3 960), ikinci kademe öğrencileri ayda 660 TL (yılda 7 920
TL) almıştır. Öğrencilerin % 10'una ihtiyaca dayalı hibe verilmektedir.
• Başarılı öğrenciler için, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, üniversiteler, belediyeler ve
STK'lar tarafından başarıya dayalı hibeler sağlanmaktadır. Devletin verdiği hibe (Genel Müdürlük aracılığıyla) uygun
öğrencilere 990 TL standart aylıktır. Diğer hibe miktarları her kurum için farklıdır. Üniversiteye giriş sınavını mükemmel
sonuçlarla geçen öğrencilere, harçların yalnızca yarısı veya sekizde beşini ödemeleri teklif edilebilir (bu oran
üniversiteden üniversiteye değişebilir).
• Krediler: 2015 yılında 1. kademe öğrencilerine ayda 330 TL, 2. kademe öğrencilere ise ayda 660 TL verilmiştir. Geri
ödeme, mezuniyetten iki yıl sonra başlar ve aylık taksitlerle ödenir. Geri ödeme, öğrencinin krediden faydalandığı süre
kadar bir zaman içinde tamamlanmalıdır. Geri ödeme tutarı, yerli ürün fiyat endeksine göre hesaplanmaktadır. Bu,
devlet garantili bir kredidir ve öğrencilerin %28'i bu krediyi alır.
•

Vergi

avantajları

veya

65

aile

ödenekleri

yoktur.

KODLAR VE KISALTMALAR

Ülke kodları
EU/EU-28

Avrupa Birliği

NL

Hollanda

BE

Belçika

AT

Avusturya

PL

Polonya

BE fr

Belçika – Fransız Topluluğu

PT

Portekiz

BE de

Belçika –Almanca Konuşan Topluluğu

RO

Romanya

BE nl

Belçika – Flaman Topluluğu

SI

Slovenya

BG

Bulgaristan

SK

Slovakya

CZ

Çek Cumhuriyeti

FI

Finlandiya

DK

Danimarka

SE

İsveç

DE

Almanya

UK

Birleşik Krallık

EE

Estonya

UK-ENG

İngiltere

IE

İrlanda

UK-WLS

Galler

EL

Yunanistan

UK-NIR

Kuzey İrlanda

ES

İspanya

UK-SCT

İskoçya

FR

Fransa

ASTA/AEA ve aday ülkeler

HR

Hırvatistan

BA

Bosna Hersek

IT

İtalya

IS

İzlanda

CY

Kıbrıs

LI

Lihtenştayn

LV

Letonya

ME

Karadağ

LT

Litvanya

MK*

Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti

LU

Lüksemburg

NO

Norveç

HU

Macaristan

RS

Sırbistan

MT

Malta

TR

Türkiye

MK*: ISO kodu 3166. http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm

İstatistiki kodlar
:

Veri mevcut değil

(–)
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EURYDICE ULUSAL BİRİMLER
ARNAVUTLUK

HIRVATİSTAN

European Integration and Projects Department
Ministry of Education and Sport
Rruga e Durrësit, Nr. 23
1001 Tiranë

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
Contribution of the Unit: Duje Bonacci

AVUSTURYA

KIBRIS
Eurydice Unit
Ministry of Education and Culture
Kimonos and Thoukydidou
1434 Nicosia
Contribution of the Unit: Joint responsibility

Eurydice-Informationsstelle
Bundesministerium für Bildung
Abt. Bildungsentwicklung und -reform
Minoritenplatz 5
1010 Wien
Contribution of the Unit: Joint responsibility

ÇEK CUMHURİYETİ
Eurydice Unit
Centre for International Cooperation in Education
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Contribution of the Unit: Simona Pikálková

BELÇIKA
Unité Eurydice de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction des relations internationales
Boulevard Léopold II, 44 – Bureau 6A/008
1080 Bruxelles
Contribution of the Unit: Joint responsibility

DANİMARKA
Eurydice Unit
The Agency for Higher Education
Bredgade 43
1260 København K
Contribution of the Unit: Joint responsibility

Eurydice Vlaanderen
Departement Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Hendrik Consciencegebouw 7C10
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Contribution of the Unit: Eline De Ridder (general
coordination); experts from the Flemish Department of
Education and Training: Linda De Kock,, Nina Mares,
Pieter Vos; expert from the Agency for Higher Education,
Adult Education, Qualifications and Study Allowances:
Sander De Vleeshouwer

ESTONYA
Eurydice Unit
Analysis Department
Ministry of Education and Research
Munga 18
50088 Tartu
Contribution of the Unit: Kersti Kaldma (coordination);
expert: Janne Pukk (Higher Education Department,
Ministry of Education and Research)

Eurydice-Informationsstelle der Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Autonome Hochschule in der DG
Monschauer Strasse 57
4700 Eupen
Contribution of the Unit: Joint responsibility

FİNLANDİYA

BOSNA HERSEK

Eurydice Unit
Finnish National Board of Education
P.O. Box 380
00531 Helsinki
Contribution of the Unit: Paula Paronen with the help of
Petra Packalen, and the help from the Ministry of
Education and Culture, The Social Insurance Institution of
Finland and Statistics Finland

Ministry of Civil Affairs
Department for Education B&H
Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Contribution of the Unit: Joint responsibility

BULGARİSTAN

ESKİ YUGOSLAV MAKEDONYA CUMHURİYETİ

Eurydice Unit
Human Resource Development Centre
Education Research and Planning Unit
15, Graf Ignatiev Str.
1000 Sofia
Contribution of the Unit: Anita Rahova and
Ivana Radonova (experts)

National Agency for European Educational Programmes
and Mobility
Porta Bunjakovec 2A-1
1000 Skopje
Contribution of the Unit: Dejan Zlatkovski
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Teşekkür

FRANSA

LETONYA

Unité française d’Eurydice
Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance
Mission aux relations européennes et internationales
61-65, rue Dutot
75732 Paris Cedex 15
Contribution of the Unit: Anne Gaudry-Lachet,
Stéphanie Lemerle, Marguerite Rudolf

Eurydice Unit
State Education Development Agency
Vaļņu street 3
1050 Riga
Contribution of the Unit: Eurydice Unit (Latvia); experts
from the Department of Higher Education, Innovations and
Science of the Ministry of Education and Science; experts
of National Database of Learning Opportunities (NIID.LV)
at State Education Development Agency

LİHTENŞTAYN

ALMANYA

Informationsstelle Eurydice
Schulamt des Fürstentums Liechtenstein
Austrasse 79
Postfach 684
9490 Vaduz
Contribution of the Unit: National Eurydice Unit

Eurydice-Informationsstelle des Bundes
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Heinrich-Konen Str. 1
53227 Bonn
Contribution of the Unit: Hannah Gebel (DLR
Projektträger)

LİTVANYA

Eurydice-Informationsstelle der Länder im Sekretariat der
Kultusministerkonferenz
Taubenstraße 10
10117 Berlin
Contribution of the Unit: Thomas Eckhardt

Eurydice Unit
National Agency for School Evaluation of the Republic of
Lithuania
Geležinio Vilko Street 12
03163 Vilnius
Contribution of the Unit: Julija Umbrasaitė

YUNANİSTAN

LÜKSEMBURG

Eurydice Unit
Directorate of European Union Affairs
37 Andrea Papandreou Str. (Office 2172)
15180 Maroussi (Attiki)
Contribution of the Unit: Magda Trantallidi;
Vasileios Karavitis

Unité nationale d'Eurydice
ANEFORE ASBL
eduPôle Walferdange
Bâtiment 03 – étage 01
Route de Diekirch
L-7220 Walferdange
Contribution of the Unit: Christine Pegel;
expert: Corinne Kox (Ministry of Higher Education and
Research)

MACARİSTAN
Eurydice National Unit
Educational Authority
10-14 Szalay utca
1155 Budapest
Contribution of the Unit: Csilla Stéger (expert)

MALTA
Eurydice Unit
EU Affairs and International Relations
Research and Policy Development Directorate
Ministry for Education and Employment
Great Siege Road
Floriana VLT 2000
Contribution of the Unit: Joanne Bugeja

İZLANDA
Eurydice Unit
The Directorate of Education
Víkurhvarfi 3
203 Kópavogur
Contribution of the Unit: Joint responsibility

KARADAĞ

İRLANDA

Eurydice Unit
Vaka Djurovica bb
81000 Podgorica
Contribution of the Unit: Joint responsibility

Eurydice Unit
Department of Education and Skills
International Section
Marlborough Street
Dublin 1

HOLLANDA

DO1 RC96
Contribution of the Unit: Joint responsibility

Eurydice Nederland
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Internationaal Beleid
Etage 4 – Kamer 08.022
Rijnstraat 50
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Contribution of the Unit: Joint responsibility (with a special
thanks to the department for higher education)

İTALYA
Unità italiana di Eurydice Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(INDIRE) Agenzia Erasmus+ Via C. Lombroso 6/15
50134 Firenze
Contribution of the Unit: Alessandra Mochi;
expert: Paola Castellucci (Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della
formazione superiore – Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca)
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NORVEÇ

İSPANYA

Eurydice Unit
Ministry of Education and Research
AIK-avd., Kunnskapsdepartementet
Kirkegata 18
P.O. Box 8119 Dep.
0032 Oslo
Contribution of the Unit: Joint responsibility

Eurydice España-REDIE
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa
(CNIIE)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
c/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid
Contribution of the Unit: Adriana Gamazo García,
Helena Cirac Sasturain, Ricardo Martínez Zamorano,
Jesús Ibáñez Milla and Elena Vázquez Aguilar

POLONYA
Eurydice Unit
Foundation for the Development of the Education System
Mokotowska 43
00-551 Warsaw
Contribution of the Unit: Joint responsibility

İSVEÇ
Eurydice Unit
Universitets- och högskolerådet/The Swedish Council for
Higher Education
Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm
Contribution of the Unit: Joint responsibility

PORTEKİZ
Unidade Portuguesa da Rede Eurydice (UPRE)
Ministério da Educação e Ciência
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
(DGEEC)
Av. 24 de Julho 134
1399-054 Lisboa
Contribution of the Unit: Isabel Almeida; outside the Unit:
Bruno Caixeiro

İSVİÇRE
Eurydice Unit
Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education
(EDK)
Speichergasse 6
3000 Bern 7
Contribution of the Unit: Alexander Gerlings

ROMANYA
Eurydice Unit
National Agency for Community Programmes in the Field
of Education and Vocational Training
Universitatea Politehnică București
Biblioteca Centrală
Splaiul Independenței, nr. 313
Sector 6
060042 București
Contribution of the Unit: Veronica – Gabriela Chirea, in
cooperation with Ion Ciucă (Director, Department for
Funding for Higher Education, Ministry of National
Education and Scientific Research)

TÜRKİYE
Eurydice Unit
MEB, Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB)
Eurydice Türkiye Birimi, Merkez Bina 4. Kat
B-Blok Bakanlıklar
06648 Ankara
Contribution of the Unit: Dilek Güleçyüz, Hatice Nihan
Erdal, Osman Yıldırım Uğur; expert: Associate Professor
Dr. Cem Balçıkanlı

BİRLEŞİK KRALLIK

SIRBİSTAN

Eurydice Unit for England, Wales and Northern Ireland
Centre for Information and Reviews
National Foundation for Educational Research (NFER)
The Mere, Upton Park
Slough, Berkshire, SL1 2DQ
Contribution of the Unit: Hilary Grayson

Eurydice Unit Serbia
Foundation Tempus
Terazije 36 – 1st floor
11000 Belgrade
Contribution of the Unit: Joint responsibility

SLOVAKYA

Eurydice Unit Scotland
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Avrupa Yükseköğretiminde Ulusal Öğrenci Destek ve Harç Sistemleri –
2016/17
Bu yıllık rapor, Avrupa yükseköğretiminde harç ve destek sistemlerinin (hibeler ve krediler
dahil) nasıl çalıştığını açıklamaktadır. Rapor, hem 2016/17 yılında tam zamanlı öğrencilere
sunulan harçlar ve finansal desteklerin karşılaştırmalı bir özetini sunar hem de ulusal
sistemlerin ana unsurlarını özetleyen ülke sayfalarını içerir. Yayın, özellikle, ulusal, AB
vatandaşı ve uluslararası öğrencilerin ödemekle yükümlü olduğu harç miktar aralıklarını,
harç ödemekten sorumlu tutulan ve muaf tutulan öğrenci kategorilerini de belirterek
açıklar. Benzer şekilde, hibeler, krediler ve aynı zamanda, uygun yerler için vergi
avantajları ve aile ödenekleri şeklinde sağlanan kamusal destek tür ve miktarlarını açıklar.
Rapor, kısa dönem, ilk kademe (Lisans) ve ikinci kademe (Yüksek Lisans) programlar için
devlet veya devlete bağlı özel yükseköğretim kurumlarındaki harçlar ve destekler üzerine
yoğunlaşmaktadır, özel yükseköğretim kurumları kapsam dışıdır.
Rapor, 28 AB Üye Devletinin yanı sıra Bosna Hersek, İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Karadağ,
Makedonya Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'yi kapsar.

Eurydice Ağı'nın görevi Avrupa'daki farklı eğitim sistemlerinin nasıl düzenlenip çalıştığını
anlamaktır. Bu Ağ, ulusal eğitim sistemlerinin tanımı, belli konularda karşılaştırmalı
çalışmalar, göstergeler ve istatistiki bilgi sağlar. Tüm Eurydice yayınları Eurydice
websitesinde ve istek üzerine basılı olarak ücretsiz mevcuttur. Bu çalışmayla Eurydice,
Avrupa ve uluslararası düzeyde anlayış, işbirliği, güven ve hareketliliği anlayışını
desteklemektedir. Ağ, Avrupa ülkelerinde yer alan ulusal birimlerden oluşur ve AB Eğitim,
Görsel-İşitsel ve Kültür İdari Ajansı tarafından koordine edilir. Eurydice ile ilgili daha fazla
bilgi için, bkz. http://ec.europa.eu/eurydice.
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