Türk Matematik Derneği

BURS YÖNERGESi
Geleceğin genç matematikçilerine destek olmak amacıyla, Türk Matematik Derneği
(TMD) Yönetim Kurulu (YK) yayınlarından elde ettiği gelirler ve burs olarak verilmek
üzere yapılan bağışlarla CAHİT ARF, GÜNDÜZ İKEDA ve NAZIM TERZİOĞLU
BURSLARI vermeye karar vermiştir.
1. Burslar matematikte parlak bir akademik gelecek vadeden ekonomik güçten yoksun
gençlere verilir.
2. Başvuracak adayların aşağıdaki koşullara uymaları beklenir:
a. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bir üniversitenin matematik bölümünde
lisans seviyesinde okuyacak veya okuyor olmak.
b. Bursun başladığı yılın 1 Ocak günü itibariyle 26 yaşını doldurmamış olmak.
c. Adayın son girdiği ÖSS’de ilk iki tercihinin en az birinin “Matematik” olması.
3. Başvuru aşamasında eksik veya yanlış bilgi verdiği tespit edilen bursiyerlerin
bursu kesilir ve savcılığa şikâyette bulunulur. Ancak burslar herhangi bir gerekçe
gösterilmeden de kesilebilir.
4. Başvurular TMD’ye en geç 3 Kasım’da ele geçecek şekilde postayla yollanmalıdır.
5. Başvuru dosyası içeriği:
Zorunlu Belgeler:
a. Eksiksiz başvuru formu
(Form http://www.matematikdunyasi.org/burs/burs_form.htm adresinden
elde edilebilir).
b. Adayın matematik yeteneğini ölçebilecek kadar yakından tanıyan en fazla iki
kişinin tavsiye mektubu.
c. En son eğitim/öğretim yılına ait tasdikli not çizelgesi.
Dosyaya eklenebilecek belgeler:
d. Aileyi yakından tanıyan ama aile dışından birinin (örnek: muhtar, jandarma,
öğretmen, kaymakam, öğretim üyesi) adayın ve ailesinin ekonomik
durumunu anlatan yazısı.
e. Tasdikli ÖSS tercih formu kopyası.
f. Tasdikli ÖSS kabul formu kopyası.
g. Öğrencinin başarısını gösteren diğer belgeler.
6. Bursunu uzatmak üzere başvuran bursiyerlerin sadece 5c-maddesindeki belgelerle
birlikte bir sayfayı geçmeyen bir açıklama yazısı göndermeleri yeterlidir.

7. Burs alan kişi Ocak ayı başında haberdar edilecek ve adları Matematik Dünyası (MD)
dergisinde ve www.tmd.org.tr ve www.matematikdunyasi.org internet sitelerinde
duyurulacaktır.
8. Belgeler adaylara geri yollanmayacaktır.
9. Ulaşılamayan ya da iki hafta içinde yanıt vermeyen adaylar burs haklarını kaybederler.

10. Bursların verilebilirliğini, verilecek burs sayısını, miktarını ve süresini her yıl
TMD Yönetim Kurulu (YK) belirler ve Eylül ayında ilan eder.
11. Burs komitesi, YK’nin belirleyeceği biri başkan olmak üzere 3 üyeden oluşur. Burs
komitesi her yıl yenilenir.
12. Burs komitesi, burs için önerdiği adayları YK’ye sunar. Son kararı YK verir. Burs
komitesinin YK’ye önerdiği aday sayısı, burs verilecek kişi sayısından az olamaz
ve bu sayının iki katını aşamaz.

