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MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ                                         
ERGUVANLI MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ                                                                  

ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ 
 
 
 
Madde 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak: 
 
Amaç ve Kapsam: 
Madde 1.1. Bu yönetmeliğin amacı; Mühendislik Jeolojisi Derneği (MJD) Tüzüğü’nün 2. 
Maddesinde belirtilen ve kuruluş amaçlarından biri olan “Türkiye’de mühendislik jeolojisi 
araştırmalarını özendirmek ve mühendislik jeolojisi eğitiminin ve uygulamalarının 
geliştirilmesine katkıda bulunmak” ilkesine göre, mesleğin bilimsel ve pratik etkinliğine 
katkı veren araştırma ve makale sahiplerinin ödüllendirilmesine ilişkin Erguvanlı 
Mühendislik Jeolojisi Ödülleri’ne adayların başvuru şekli, eserlerin değerlendirilmesi ile 
seçilme usul ve esaslarının düzenlenmesidir.  
 
Dayanak: 
Madde 1.2. Bu yönetmelik; Mühendislik Jeolojisi Derneği (MJD) Tüzüğü’nün 2. 
Maddesinde belirtilen MJD’nin sürdüreceği çalışma konuları arasında yer alan 
“Üniversitelerimizde ve uygulayıcı kurum ve kuruluşlarımızda Mühendislik Jeolojisi 
konularında yapılan araştırma ve çalışmaları özendirmek amacıyla; her yıl Lisans 
(Bitirme/Tasarım Projesi), Yüksek Lisans ve Doktora tezleri ile uluslararası bilimsel 
dergilerde yayımlanmış özgün makaleler arasından en iyi çalışmayı hazırlayanlara MJD 
tarafından Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülleri verilir.” şeklindeki 21 no.lu bendine 
dayanılarak hazırlanmıştır.  
 

 
Madde 2. Ödüllere Adaylık: 
 
Madde 2.1. Üniversitelerimizde Mühendislik Jeolojisi ile ilgili konularda yapılan Lisans 
(Bitirme Projesi/Tasarım Projesi), Yüksek Lisans ve Doktora tezleri, tezlerin yapıldığı 
ilgili Jeoloji Mühendisliği Bölümleri (Bölüm Başkanlığı, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı 
Başkanlığı veya tez danışmanları tarafından); uluslararası hakemli dergilerde 
yayımlanmış özgün makaleler ise yazar(lar)ı, ilgili Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ya da 
kurumlar veya MJD üyeleri tarafından ödüle aday gösterilebilirler. Bitirme/Tasarım 
Projesi ödüllerine tek yazarlı projelerin yanı sıra, birden fazla sayıda öğrenciden oluşan 
grup/takım projeleri de aday gösterilebilir. Makale ödülleri için her aday ancak bir 
makaleyle aday gösterilebilir. Bu ödül kategorisine; “kongre ve sempozyumlarda 
sunulmuş bildirilerle”, “Teknik Not” ve “Tartışma” veya “Yanıt” türü yazılarla 
başvurulamaz. İletişim araçları ile en geç her yılın Ocak ayı içinde MJD tarafından 
adaylık çağrısı duyurusu yapılır ve bu duyuru ayrıca MJD’nin web sayfasından da 
yapılır. Kişilerin aday gösterilmesi için onaylarının alınması zorunludur. Makale 
kategorisinde aday gösterilecek makalelerin basılmış (tarih, sayı ve sayfa numarası 
almış) olmaları zorunlu olup, sadece DOI numarası almış makalelerle ilgili olarak 
yapılacak başvurular dikkate alınmaz.  
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Madde 2.2. Ödüle aday gösterilecek tezler ve makaleler, en geç 

tamamlandıkları (Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından onaylanmış tezler) veya basıldıkları 
yılı izleyen yılda MJD Yönetim Kurulunca ödüllerle ilgili yapılacak duyuruda belirtilen son 
başvuru tarihine kadar, adayların özgeçmişleri ile birlikte 1 adet basılı ve ayrıca 
elektronik ortamda (CD, DVD veya taşınır bellek) kopyalanmış “pdf” dosyası olarak 
MJD Genel Sekreteri’nin yazışma adresine gönderilmelidir. Doktora ve Yüksek 
Mühendislik tezlerinde Fen Bilimleri Enstitüsü’nün onay sayfasının da yer alması 
gerekmektedir. MJD’nin adaylık duyurusunda belirtilen son başvuru tarihinde mesai 
saati bitiminden sonra MJD’ne ulaştırılacak tezler ve makaleler değerlendirmeye 
alınmaz. 
 
Madde 3. Ödüller İçin Seçim Yöntemi: 
 
Madde 3.1. Gönderilen tezlerin ve makalelerin ödüle aday gösterilmeye uygun olup 
olmadıkları MJD Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülen aday 
eserler jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyeleri ayrıca eserlerin ödüle aday 
gösterilmeye uygun olup olmadıkları konusunda görüş bildirmezler ve sadece 
kendilerine gönderilen eserleri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak 
değerlendirirler. Bu şekilde adaylığı uygun görülen eserler jeoloji mühendisliği eğitimi 
verilen farklı üniversitelerden davet edilerek her biri en az üç üyeden oluşan jüriler 
tarafından; konu, sunuş, içerik, orijinallik, bilime, uygulamaya, mühendislik jeolojisine ve 
ekonomiye sağlanan katkılar ve varılan sonuçlar açısından belirli bir süre içinde 
değerlendirilerek öneriler MJD Yönetim Kurulu’na bildirilir. Aday gösterilen eserlerin 
(Yüksek Mühendislik ve Doktora tezleri ile makaleler) değerlendirilmesinde öncelikle: (a) 
Mühendislik Jeolojisine yeni bir katkıda bulunma, (b) Mühendislik Jeolojisi alanında 
bilimsel ve teknik yöntemlerle yapılmış özgün sonuçlara sahip olma veya mevcutlara 
katkı sağlama veya sorun odaklı çözüm getirme; ve Makale kategorisinde ayrıca  
Mühendislik Jeolojisi’nin herhangi bir konusunda daha önce yapılmış çalışmaları eleştirel 
bir yaklaşımla derleyen ve o konuda belirli bir birikime ve deneyime dayanarak yeni bir 
görüşün ortaya konduğu “eleştirel derleme” olabilme gibi nitelikler dikkate alınır. 
Bitirme/Tasarım Projesi çalışmalarında ise, mühendislik jeolojisi alanında özellikle 
uygulamaya dönük olarak gerçekleştirilmiş vaka çalışmaları, deneysel çalışmalar ve 
değerlendirmeler ile tasarıma yönelik değerlendirmeler başlıca kriterler arasındadır. 

Madde 3.2. Tezler ve makaleler MJD tarafından her jüri üyesine ayrı ayrı gönderilerek 
değerlendirmeler jüri üyeleri tarafından birbirlerinden bağımsız olarak yapılır ve her jüri 
üyesi değerlendirmesini kendisine gönderilen forma ayrıntılı gerekçelerini de 
yazarak MJD Yönetim Kurulu’na gönderir. Jüri üyelerinin seçiminde, üyeliği düşünülen 
kişinin mensup olduğu üniversitede kendi anabilim dalından bir tez veya makale aday 
olarak gösterilmişse, bu kişi o jüride görevlendirilmez. MJD Yönetim Kurulu, jüri 
üyelerince gönderilen değerlendirmeleri ve jüri üyelerinin eserlerle ilgili raporlarında 
önerdikleri adaylara ilişkin sıralamaları esas alarak, tezleri ve makaleleri sıralar ve o yıl 
için farklı kategorilerde ödüle layık görülenleri belirler. Puanlama sonucunda ilk sırayı iki 
tezin veya iki makalenin aldığı durumlarda ödül, her iki teze, projeye veya makaleye   
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birlikte verilebilir. Sonuçlar; ödül kazananlara, danışmanlarına ve görev 
yaptıkları üniversitelere veya kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilir.  

Madde 3.3. Yukarıda belirtilen tez ve makale ödülleri kategorilerinde aday sayısına 
bakılmaksızın, eğer jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda tezler ve makaleler 
arasında ödüle değer bir aday bulunamazsa, o yıl ilgili kategori(ler)de ödül verilmez.  

Madde 3.4. Seçim sonuçları kesindir ve itiraz edilemez. Gizlilik ilkesi gereğince, jüri 
üyelerince adaylar hakkında yapılan değerlendirmeler jüri üyeleri ve MJD Yönetim Kurulu 
tarafından hiçbir şekilde üçüncü şahıslara açıklanamaz. 

 

Madde 4. Ödül Biçimi:  

Ödüller, birer “plaket” ve “berat” ile parasal bir miktardan oluşur. Ödül miktarları, Yurt 
Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) bünyesinde oluşturulan ERGUVANLI Fonu 
(ERFO) tarafından karşılanır. Her kategori için kazananlara verilecek ödül miktarları, her 
yıl için, MJD Yönetim Kurulu’nun önerisi ve YMGV Yönetim Kurulu’nun onayıyla 
kesinleşir ve duyurulur. Birden fazla yazarlı Bitirme/Tasarım Projesi ve makale 
kategorilerinde ödül plaketi ve beratı her yazara tüm yazarların adları yazılmış olarak ayrı 
ayrı, para ödülü ise bir ödül halinde sunulur. 
 
 
Madde 5. Ödüllerin Verilmesi:  
 
Ödüller, sahiplerine yapılacak bir duyuru suretiyle, MJD Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenecek bir tarihte ve yerde törenle dağıtılır.  Mazereti nedeniyle ödül törenine 
katılamayacak olan ödül sahipleri, MJD Yönetim Kurulu’nu önceden bilgilendirmek 
koşuluyla, ödülünü kendisi adına törene katılacak bir yakını, meslektaşı veya tez 
danışmanı aracılığıyla alabilirler.  

Madde 6. Yürütme:  
Bu yönetmelik, MJD Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 
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