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1.Konu Ve Amaç
Öğrenci bursları bu yönetmeliğe göre dağıtılır.
Bu burslar, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (bundan sonra Oda olarak anılacaktır) tarafından oluşturulacak olanaklar
ölçüsünde, Gemi Mühendisliği öğretimi veren okulların oda çalışmalarına (arşiv, bilgisayar, web sayfası, fuar, vs.
etkinlikler) katkısı olabilecek öğrencilerine verilmektedir. Bursların dağıtımının, bu birimlerdeki kayıtlı öğrenci sayısı ile
orantılı olarak yapılması esastır. Burs dağıtımında, Oda Öğrenci Kolu üyelerine öncelik verilir.

2.Kapsam
Burslar, öncelikli olarak, özellikleri aşağıda belirtilen öğrenciler arasında seçilenlere verilir:
a) Ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumuna göre parasal desteğe gereksinmesi olan,
b) Alamadığı veya başarısız olduğu derslerin toplamı en çok üç olup genel ağırlıklı not ortalaması, 4 üzerinden en az 2.00
veya 100 üzerinden en az 50 olan,
c) İkinci, üçüncü veya dördüncü sınıfta olan.

3. Bursların Kaynağı ve Niteliği
Dağıtılacak bursun parasal kaynağı aşağıda belirtilmiştir:
a) Oda bütçesinden ayrılan "Burs Fonu",
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.
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 kabülü ile yerine getirilir.
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 aynı öğrenciye sonraki yıl da burs verilebilir.
c) Burslar Ekim ayından başlamak üzere dokuz ay ödenir. Ayrıca, Ekim ve Şubat aylarında ders araç ve gereçlerinin alımı için
ek bir ödeme yapılabilir.

4.Duyuru, Başvuru ve Seçim
Oda Yönetim Kurulu, her öğretim yılı öncesinde, burs miktarını, burs sayısını ve varsa özel koşullarını belirler ve okullara
duyurur.
Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler, bu yönetmeliğin eki olan TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI BURS
BAŞVURU FORMU'nu doldurarak fakülte veya bölümlerine başvururlar.
Fakülte veya bölüm, belirtilen bursiyer sayısının üç katı adayı Oda Yönetim Kurulu'na ulaştırır. Oda Yönetim Kurulu, bu
adaylarla yaptığı görüşme sonunda asil ve yedek bursiyer listesini belirler ve listeleri okullara göndererek öğrencilere duyurur.

5.Diğer Konular
a) Öğrencinin bursu; bursiyerin niteliğinin değişmesi, bursiyerin yanlış beyanda bulunduğunun anlaşılması, bursiyerin
bursunun kesilmesini istemesi nedenleri ile kesilebilir.
b) Oda Yönetim Kurulu, Gemi Mühendisliği'ne yarar sağlayacak bitirme ödevi yapılmasını teşvik etmek için, ilgili öğrenciyi
bursiyer seçmede ve ödevin yapılmasındaki giderleri karşılamada, anılan kuralların dışına çıkabilir.
c) Bu yönetmelik, Oda Yönetim Kurulu'nun 16/10/1997 tarih ve 35.47 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.
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