Erasmus+ Yükseklisans Kredi Desteği
Sık Sorulan Sorular

1. ... ülkesinde Erasmus+ Yükseklisans Kredileri sunan bir banka veya kredi kurumu var mı?

Erasmus+ Yükseklisans Kredi Programı şu anda, İspanyol yükseköğretim kurumlarına giden ve bu
kurumlardan gelen öğrencilerin hareketliliklerini (MicroBank – http://www.microbanklacaixa.es/
aracılığıyla) desteklemektedir. İspanya'daki öğrenciler, Erasmus+ Programı kapsamındaki 32 ülkeden
herhangi birinde yükseklisans dersi almak için Microbank aracılığıyla bir krediye başvuruda
bulunabilirler. Bu ülkelerden herhangi birindeki öğrenciler de, İspanya'da yükseklisans dersi almak
için kredi almak üzere Microbank’a başvurabilirler.
Kredi desteği, gelecek aylar ve yıllar içerisinde daha fazla Erasmus+ Program ülkesine yayılarak
yükseklisans öğrencileri için daha geniş bir seçenekler dizisi sağlayacaktır. Daha geniş ülkeler aralığı
için yeni fırsatlar, 2015-2016 akademik yılı içerisinde (2. dönemin başına doğru) kullanılabilir hale
gelecektir.
Başvuru süreci, Komisyon adına Avrupa Yatırım Fonu (Avrupa Yatırım Bankası Grubu'na dahil olan EIF)
tarafından yönetilmektedir. Ticari gizlilik nedenleriyle, sözleşme imzalanmadan önce ülkelerdeki
bankalar hakkında bilgi ifşa edilmesi mümkün değildir.
Koşullar hakkında daha fazla bilgi için, Erasmus+ Yükseklisans Kredi Desteği ile ilgili web sayfalarını
bakınız, yeni bir banka Programa her dahil olduğunda bu sayfalar güncellenecektir:



http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/erasmus-plus-masterloan_en.pdf

2. Erasmus + Yükseklisans Kredisine başvuruda bulunmak için katılımcı ulusal bankalar veya öğrenci
kredi kurumlarının bir listesini nereden bulabilirim?

Katılımcı bankalara veya kredi kurumlarına bağlantılar da dahil olmak üzere, Erasmus+ Yükseklisans
Kredi Desteği ile ilgili tüm ilgili bilgiler, düzenli olarak güncellenen aşağıdaki web bağlantımızda
bulunabilir:


http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm

3. Ya 12,000 Avro veya 18,000 Avro’dan daha az bir kredi miktarına ihtiyacım olursa?

Başvuruda bulunacağınız miktar size ve sizin koşullarınıza bağlıdır; yukarıdaki rakamlar azami
miktarlardır.

4. Bir Erasmus+ Yükseklisans kredisi ile bir Erasmus hibesini birleştirebilir miyim?

Tek bir yerde öğrenim görmek üzere hem Erasmus hibesi alıp hem de aynı anda bir Erasmus+
Yükseklisans kredisi için başvuruda bulunamazsınız. Ancak, tüm yükseklisans programını yurtdışında
(bulunduğunuz ülke veya daha önce okuduğunuz bir ülke olamayacağını hatırlayınız) okumak ve
tamamlamak üzere Erasmus+ Yükseklisans kredisinden yararlanmaya hak kazanmış olabilirsiniz ve
bununla birlikte çalışmalarınızın bir bölümünü diğer Erasmus+ Programı ülkelerinden birinde
tamamlamak üzere bir Erasmus+ hibesi alabilirsiniz.

Örneğin, bir ülkede 2 yıllık bir yükseklisans derecesini tamamlamak ve bu çalışmalar sürerken bir
başka bir ülkede bir Erasmus+ dönemi geçirmek (veya Erasmus+ tarafından finanse edilen bir yaz
okuluna katılmak) istiyorsanız. Şüpheye yer bırakmamak için; Erasmus+ Yükseklisans kredisi,
öğrencinin sahip olabileceği diğer tüm hibelerle uyumludur.

5. Lisans dönemi çalışmalarım sırasında bir Erasmus hibesi aldım, Erasmus+ Yükseklisans kredisi
için de başvuruda bulunabilir miyim?

Evet.

6. Kaç kredi verilecektir?

Erasmus+ Programı (2014-20) süresi boyunca yaklaşık 200.000 öğrenci kredisi desteklenecektir.
Erasmus+ Yükseklisans Kredisi, Erasmus+ Programının %3,5 ‘ini (yaklaşık 520 milyon Avro) temsil
etmektedir. Bu miktarın katılımcı bankalar tarafından da artırılmasıyla, Program döneminde krediler
için toplam kullanılabilir kaynak 3 milyar Avro’yu aşacaktır.

7. Farklı ülkelerde faiz oranları / koşullar aynı seviyede mi olacaktır?

Banka faiz oranları AB genelinde değişir; ayrıca Erasmus+ garantisi ile desteklenen öğrenci kredilerine
uygulanan faiz oranları, ulusal koşullar ışığında değişecektir. Banka veya öğrenci kredi kurumu
öğrencilere AB teminatının sunduğu yararı aktaracağından faiz, sıradan tüketici kredilerinde
uygulanan faizden daha düşük olacaktır.

8. Benim üniversitemin (ya da ülkemdeki bir üniversitenin) de katılıyor olduğu bir ortak / çift / çoklu
yükseklisans derecesine katılmak istiyorum. Erasmus+ Yükseklisans Kredisi için başvuru hakkına
sahip olacak mıyım?
Evet. Erasmus+ Programı ortak, çift veya çoklu derece alan öğrencileri de destekler. Program
hareketliliği desteklemeyi hedeflediğinden, derece kapsamında verilen toplam kredilerin en az %
50'sinin, normal uygunluk ve hareketlilik ölçütlerini karşılayan yurtdışındaki bir kurumda alınması

gerekmektedir. Aynı şekilde, toplam öğrenim süresinin en az % 50’sinin yurtdışındaki bir kurumda
gerçekleştiğini göstermeniz durumda, Kredi Desteği için başvuruda bulunabilirsiniz.

9. Yükseklisans derecesini takip etmek istediğim ülke, benim geçerli ikamet ülkem değil fakat
benim doğduğum ülke. Böyle bir durumda uygun bir aday mıyım?
Uygunluk, milliyet yerine ikamete dayanmaktadır. Eğer yükseklisans derecesi almak istediğiniz ülke
(bu, doğduğunuz ülke bile olsa) geçerli ikamet ülkenizden ve ayrıca yükseklisans derecesine erişim
veren yeterliliklerinizi (örn: lisans derecesi) kazandığınız ülkeden farklı ise başvuru yapmak için uygun
bir adaysınızdır.

10. Eğer uygunluk kriterlerini sağlıyorsam, banka bana kredi sunmaya nasıl karar verecek?

Bankalar diğer kredi uygulamaları için olduğu gibi kendi olağan bankacılık uygulamalarına dayanarak
kredi talebinin değerlendirmesini yapacaktır. Seçtiğiniz çalışma alanı veya sosyal arka planınız da dahil
olmak üzere, eşit muamele sağlamak zorundadırlar (örneğin milliyet, ırk ya da etnik köken, cinsiyet,
cinsel yönelim, din veya inanç bakımından).

11. Zaten bir yükseklisans derecesine sahibim. Başka bir yükseklisans derecesi almak üzere Kredi
için başvurabilir miyim?

Yükseklisans düzeyinde herhangi bir derece hareketliliği Erasmus+ Yükseklisans Kredi Programı
aracılığıyla desteklenebilir. Bununla birlikte, ilk yükseklisans derecesini bir Erasmus+ Yükseklisans
Kredisi desteği ile aldıysanız, ikinci bir krediye başvuruda bulunmak için uygun bir aday olmazsınız.

12. Yükseklisans derecesinin ikinci yılında Kredi için talepte bulunmak mümkün mü?
Erasmus+ Yükseklisans Kredileri, hareketliliği desteklemeyi amaçlar ve hareketlilik ikamet kriteri
yardımıyla doğrulanır. Kredi talebinde bulunan öğrenci ikametini zaten değiştirmiş ise bu,
yükseklisans derslerini takip etmek maksadıyla ve başvuru tarihinden önceki üç ay içerisinde
olmalıydı. Sonuç olarak, krediye yükseklisans derecesinin ikinci yılı için başvurmak istiyorsanız,
programın başlangıcından önce bir başvuru yapmanız ve talep ederken krediyi, yükseklisans
derecesinin sadece ikinci yılı boyunca geçerli hale getirmeniz yerinde olacaktır.

