TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Türkiye’deki Üniversitelerin jeofizik
mühendisliği bölümlerindeki jeofizik lisans ve yüksek lisans programlarında (jeofizik
lisans mezunu) okuyan, yardıma muhtaç ve başarılı öğrencilere, belirlenmiş kriterleri
doğrultusunda ve yitirdiğimiz bilim insanlarının, Oda’da görev yapmış üyelerimizin
anısının yaşatılmasına, sağlanacak katkılarla burs olanaklarının geliştirilmesine,
Öğrenci ve Oda arasındaki bağın kuvvetlendirilmesine yönelik olarak karşılıksız
verilecek burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Türkiye’deki Üniversitelerin jeofizik mühendisliği
bölümlerindeki lisans ve yüksek lisans öğrencilerine verilecek burslara ilişkin esasları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 18 Haziran 2005 tarih ve 25850 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri
Odası Ana Yönetmeliği’nin 6’ ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;
TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
JFMO / Oda : Jeofizik Mühendisleri Odasını,
Şube : Jeofizik Mühendisleri Odası Şubesini,
Bölge : JFMO Bölge Sekreterliğini,
Temsilcilik : JFMO İl / İlçe Temsilciliğini,
Öğrenci : Üniversitelerin Jeofizik Mühendisliği Bölümü Lisans / Yüksek Lisans
Öğrencisini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Burs
Burs verme esasları
MADDE 5- (1) Burslar aşağıdaki esaslara göre verilir;
a) TMMOB-Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından verilen burslar karşılıksızdır.
b) Burslar her öğrenim yılı süresince aylık olarak ödenir.
c) Burs başvuruları ve önceki yıllardan bursiyer olan öğrencilerin Burs Yenileme
başvuruları; Oda Yönetim Kurulunu temsilen iki üye, Oda Denetleme Kurulu’nu
temsilen bir üye, Oda Onur Kurulu’nu temsilen bir üye ve Oda Merkezindeki Öğrenci
Komisyonunu temsilen bir üye olmak üzere toplam 5 (beş) üyeden oluşan “ Burs
Değerlendirme Kurulu’ nca” sonuçlandırılır ve Oda Yönetim Kurulu’nun onayına
sunulur. Kurul temsilcileri 15 Eylül tarihine kadar ilgili organlarınca belirlenerek Oda
Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmek suretiyle oluşturulur. Görev süresi bir
sonraki Genel Kurul’da sona erer.
ç) Önceki yıllardan bursiyer olan öğrenciler, her öğrenim yılının başında “Burs
Yenileme Formu” doldururlar (Üniversitelerden alacakları transcriptleri ekleyerek) ve
yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bursun devamı bu değerlendirme sonucuna
bağlıdır.
d) Burs Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirme sonuçları ve Oda Yönetim Kurulu
kararları açıklanmadan burs ödemesi yapılmaz.
e) TMMOB-Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Burs üzerine yapacağı
değerlendirme sonuçlarına göre her yılın Ağustos ayında bursiyer sayısı ve burs
tutarını belirleyerek Burs Değerlendirme Kurulu’na ve Oda birimlerine bildirir. Burs
tutarı aylık olarak belirlenir, ancak; o cari yıla ait aylık üye ödentisinin yıllık
toplamından az, üye ödentisinin yıllık toplamının üç katından fazla olamaz.
f) Öğrencilerin geç gerçekleştirecekleri başvurularda geriye dönük ödeme yapılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bursların Kaynağı, Niteliği, İlanı ve Başvuru
Bursların Kaynağı ve Niteliği
Madde 6 - (1) Bursların parasal kaynağı aşağıda belirtilmiştir:
a) Oda bütçesinden ayrılan bir önceki cari yılda gerçekleşen üye aidat gelirlerinin en
az %2 si,

b) Oda’ya “burs dağıtım işinde kullanılma amaç ve koşulu ile” yapılan bağışlar,
c) Özel ve tüzel kişilerce, Oda aracılığı ile bu yönetmeliğe uygun olarak verilecek
burs bağışları,
d) Burs yararına yapılan Oda etkinliklerinden elde edilen gelirler,
(2) Burs Fonu giderleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Verilen burslar,
b) Yardımlar,
(3) Burs Fonu, Oda Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine göre bütçelenir.
(4) Bursların niteliği:
a) Bursların aylık tutarı ile bursiyer sayısı, her öğretim yılından önce Oda Yönetim
Kurulu’nca saptanır. Kaynak sağlandığı takdirde, burs miktarı ve bursiyer sayısı
öğretim yılı içinde arttırılabilir.
b) Burslar bir yıllıktır. Ancak başvuru koşullarını sağlaması durumunda aynı
öğrenciye sonraki yıl da burs verilebilir.
c) Burslar eğitim süresi içinde Ekim-Haziran ayları arasında olmak üzere 9 (dokuz) ay
süre ile verilir.
d) Oda yönetim kurulu tarafından her öğrenim yılı için yeniden belirlenen aylık tutar,
her ayın biri ile beşi arasında merkez ve şube muhasebesinden makbuz karşılığı
elden veya açılan banka hesabına ödenir. Burs için şubeler tarafından yapılan
ödemeler merkeze nakit aktarım olarak sayılmaz.
e) Özel ve tüzel kişiler, parasal kaynağını sağladıkları bursa, bir isim verilmesini ve
burs verilecek öğrencilerde özel koşullar aranmasını isteyebilirler. Ancak bunlar, Oda
Yönetim Kurulu’nun kabulü ile yerine getirilir.
Bursun Duyurulması
Madde 7- (1) Oda birimleri her yıl Eylül ayı içerisinde Oda adına burs vermek istediği
öğrenci sayısını, Oda Yönetim Kurulu onayına sunar. Oda Yönetim Kurulu tarafından
o öğrenim yılına ilişkin aylık burs miktarı ile burs verilecek öğrenci sayısı belirlenir.
Oda Birimleri, etkinlik alanındaki fakülte/bölüm yönetimlerine ekli duyuruyu ön yazı ile
gönderir ve Ekim ayı boyunca ilan edilmesini talep eder.
Burs Başvuru Şekli

Madde 8 - (1) Bursa başvurmak isteyen öğrenciler, her yıl Ekim ayı sonuna kadar
yazılı olarak başvurur. Ancak zorunlu durumlarda bu tarih Oda yönetim kurulu
tarafından değiştirilebilir.
a) Oda Birimlerinden alınmış ve doldurulmuş Burs Başvuru Formu,
b) Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci (2,3 ve 4 sınıf öğrencileri için) Üye Kartı
fotokopisi,
c) Öğrenim görülen üniversiteden alınan ve başvurduğu döneme kadar her yıl aldığı
tüm derslerden başarılı olduğunu gösteren başarı durum belgesi, birinci sınıf
öğrencileri için ÖSYM Puan kartı fotokopisi,
d) Başka bir kurumdan (kredi yurtlar kurumu hariç) burs almadığına dair yazılı
beyanı,
e) Yüksek lisans programı öğrencileri için Oda üye kimlik kartı,
f) Yüksek lisans programı öğrencileri için yüksek lisans öğrenim belgesi,
g) Yüksek lisans programı öğrencileri için çalışmadığına dair sosyal güvenlik
kurumlarından alınacak belge,
h) Özgeçmiş,
i) Hane halkı gelirlerine ilişkin belgeler (Ailesinde ücret veya maaşla çalışan kişiler
varsa, son maaş bordrolarını gösteren ve kurumlarınca onaylanmış belge,
üniversitede okuyan kardeşleri varsa bilgileri),
j) Başvurular, başvuru sahibinin Oda çalışmalarına ve etkinliklerine gösterdiği
duyarlılıklarını ve öğrenci üye örgütlenmesine katkılarını değerlendiren bir üst yazı
ekinde Oda birimlerince veya posta yolu ile Oda Yönetim Kurulu’na iletilir.
k) Nüfus cüzdanı örneği, 3 (üç) adet fotoğraf,
l) Adli sicil belgesi,
m) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki, Sorumluluklar ve Diğer Hükümler
Burs Alma ve Sürdürme Koşulları
MADDE 9- (1) TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından her yıl aşağıdaki
koşulları sağlayan uygun sayıdaki öğrencilere Burs Değerlendirme Kurulu kararları
doğrultusunda burs verilir. Burs almak için;
a) Her öğrenim yılı 15 Ekim tarihine kadar Oda birimlerine başvurmak,

b) Yönetmeliğin 7. nci maddesindeki koşulları yerine getirmek.
Sonuçların Bildirilmesi
Madde 10- (1) Burs kazanan bursiyer aday öğrencilerin adları ve soyadları, Ekim
ayının üçüncü haftasında Oda Yönetim panosuna ve Fakültelerindeki öğrenci duyuru
panolarına asılır. Ayrıca burs almaya hak kazanan adaylara 15 günlük başvuru hakkı
tanınarak yazılı olarak tebliğ edilir.
Başvuru tarihi içinde Sözleşme imzalamak üzere Oda’ya başvurmayan adaylar yerine
yedek listeden sıra ile seçim yapılır.
Bursun Kesilme Koşulları
Madde 11- (1) Aşağıda belirtilen koşullardan biri veya birkaçının oluştuğu
durumlarda, Oda Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye verilen burs kesilir.
a) Bursiyerlerin başvurusunda belirttiği bilgilerin doğru olmaması durumunda,
b) Öğrencinin öğrenimine ara vermesi durumunda,
c) Öğrencinin üyeliğinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda,
ç) Öğrencinin üniversite ile ilişiğinin kesilmesi veya öğrenimini tamamlaması
durumunda,
d) Öğrenim yılı sona erdiğinde,
e) Başka kurumdan burs aldığının veya ücretli olarak çalıştığının saptanması
durumlarında,
f) Lisans öğrencilerinin; derslerinde “geçer not”un altında kalması, yüksek lisans
öğrencilerinin; kredili ve seminer derslerinin dördüncü yarıyıl sonuna kadar başarı ile
tamamlanmaması durumunda,
g) Bir başka bölüme geçiş yapması durumunda,
h) Bursiyerlerin herhangi bir işte çalışmaya başlaması durumunda,
(2) Oda Yönetim Kuruluna değişik kaynaklardan iletilen bursun kesilmesi ile ilgili
konular Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Oda Yönetim Kurulu’nun kararıyla burs
kesme işlemi gerçekleştirilir ve öğrenciye bildirilir.
Burs Ödeme Tarihleri
MADDE 12- (1) Burs ödemeleri, her ayın 1(bir)’i ile 5(beş)’i arası yapılır.

Yürürlük
Madde 13- (1) Oda Yönetim Kurulu’nun 16.08.2007 tarih ve XI/97 sayılı kararı ile
kabul edilen bu yönetmelik 20.01.2008 tarihindeki JFMO Olağanüstü Genel Kurul
onayıyla yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu yönetmelik hükümleri TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

