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MEF ÜNİVERSİTESİ

"TERCİHİM MEF BURSU" DİLEKÇESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE

          Üniversitenizin  aşağıda  belirttiğim  programına  kayıtlı öğrencisiyim.  Burs Yönergesinde belirtilen  “Tercihim 
MEF Bursu" ndan  yararlanmak  istiyorum. Ekte  sunduğum  belgenin  incelenerek  söz  konusu burstan yararlanabilmem 
hususunu onaylarınıza saygılarımla arz ederim.

İmza

Öğrenci Bilgileri

Tercihim MEF Bursu
i)  Adayların ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile MEF Üniversitesi’nin; Hukuk, Psikoloji, İngilizce Öğretmenliği, Endüstri 
Mühendisliği,Bilgisayar Mühendisliği, İç Mimarlık lisans programlarını,
• Üniversite tercihlerinde vakıf üniversiteleri sıralamalarında ilk 3 sırada yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri,
• veya yerleştiği tercih öncesindeki vakıf üniversitesi tercihlerinin hepsinin MEF Üniversitesi olması durumunda; ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 
(beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %10 indirim uygulanacaktır. Bu burstan yalnızca 2020-2021 Akademik
Yılı’nda ilk defa kayıt olan öğrenciler faydalanabilirler. Yatay geçişlerde geçiş yapılan bölümün Tercihim MEF Bursu geçerli olacaktır.
ii) Adayların ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile MEF Üniversitesi’nin; Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Elektrik-ElektronikMühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık lisans 
programlarını;
• Üniversite tercihlerinde vakıf üniversiteleri sıralamalarında ilk 3 sırada yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri,
• veya yerleştiği tercih öncesindeki vakıf üniversitesi tercihlerinin hepsinin MEF Üniversitesi olması durumunda; ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 
(beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %30 indirim uygulanacaktır. Bu burstan yalnızca 2020-2021 Akademik
Yılı’nda ilk defa kayıt olan öğrenciler faydalanabilirler. Yatay geçişlerde geçiş yapılan bölümün Tercihim MEF Bursu geçerli olacaktır.
iii) Adayların ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile MEF Üniversitesi’nin İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programını;
• Üniversite tercihlerinde MEF Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği %50 Burslu programını ilk sırada yazmaları ve bu tercihinde yerleşmeleri,
• veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihlerinin MEF Üniversitesi olması durumunda; ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi 
alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %50 indirim uygulanacaktır. Bu burstan yalnızca 2020-2021 Akademik Yılı’nda ilk defa kayıt olan öğrenciler faydalanabilirler. Yatay geçişlerde 
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Madde 10. Tercihim MEF Bursu:


