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YLSY
bursluluk programı
nedir?

Yurt dışına
lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek
öğrencileri seçme ve yerleştirme (YLSY)
Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını
karşılamak amacıyla Bakanlığımız tarafından
yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim
bursluluk programıdır.
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Biz “İlim Çin'de bile olsa gidip alınız.” düsturuyla
hareket eden bir anlayışla şimdiye kadar

Harvard University

Oxford University

Cambridge University

Columbia University

Imperial College London

Humboldt University of Berlin 

Stanford University

University of Tokyo

Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Peking University

University of Melbourne

gibi  dünyanın en iyi üniversitelerinde     tam burslu      olarak 
yüksek lisans ve doktora yapma fırsatı sunduk. 

Bu program ile yıllardır nice değerli ilim insanları, 
akademisyenler yetişti. Edebiyat ve siyaset dünyasının 
unutulmaz simaları bu fırsatlardan faydalanarak 
ülkemize döndüler.

ŞİMDİ SIRA SENDE!
Ülken için, hayallerin için dünyanın seçkin üniversitelerinde 
lisansüstü öğrenim görmek istiyorsan bu fırsatı kaçırma!
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YLSY bursunun 
avantajları nelerdir?

Okul ücretlerinin tamamı,

Yurt içi ve yurt dışı ulaşım giderleri,

Yurt içi ve yurt dışı sağlık giderleri,

Kırtasiye giderleri,

Aylık burs ödemesi,

Sınav ücretleri,

Eğitim harcamalarının Bakanlığımız tarafından karşılanması 
gibi birçok avantaj.
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Başvuru şartları  
nelerdir?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Lisans mezunu olmak,

• ALES’ten en az 70 almış olmak,

• 30 yaşından büyük olmamak,

• Akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”, 
“100 üzerinden 65,00" veya daha yukarı olmak,

Başvuru şartlarıyla ilgili diğer detaylara 
http://yyegm.meb.gov.tr 
internet sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Süreç
nasıl işliyor?

ALES puanın ile başvurunu yap                

Sözlü sınava katıl

Yerleştirme puanın ile tercih yap

Yeterli yabancı dil puanın yoksa burslu olarak

Yeterli dil puanına sahip isen hayalindeki 
üniversitelerde eğitimine başla 

Uzmanlaştığın alanda görev yap.

toplam 18 ay dil eğitimine  katıl



Harvard University
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Dil
öğrenimi

Yurt içi dil öğrenimi
Bursiyerlerimiz  yurt içinde 12 (on iki) aya kadar yabancı 
dil öğrenimi görebileceklerdir. Bursiyerlerimizin  dil 
öğrenimleri  için yapacakları ödemeler, Bakanlığımız 
tarafından yayımlanan kılavuzlarda belirlenen 
koşullar içerisinde karşılanmaktadır.

Yurt dışı dil öğrenimi
Bursiyerlerimize yurt dışında en fazla 6 (altı) aya kadar 
yabancı dil öğrenimi izni verilebilecektir. Bursiyerlerimizin  
dil öğrenimleri  için yapacakları ödemeler Bakanlığımız 
tarafından yayımlanan kılavuzlarda belirlenen 
koşullar içerisinde karşılanmaktadır.
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T.C. Vatandaşı
Lisans mezunu

30 yaş sınırı
Not ortalaması

4 üzerinden en az 2.5,  100 üzerinden en az 65

ALES en az 70

Adına öğrenim gördüğün 
kurumda göreve başla

Başvurunu yap
Sözlü sınava katıl

Tercih yap

Dil eğitimi
Yeterli  yabancı dilin varsa hemen eğitimine başla, 

yoksa 18 ay dil eğitimi alabilirsin

Yüksek lisans ve Doktora
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Daha ayrıntılı bilgi için:

http://yyegm.meb.gov.tr/

YÜKSEKÖGRETİM VE YURT DIŞI EĞİTİM 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


