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EurGeol Ünvanı Üye Başvuru Evrak Teslim ve Beyan Formu 

Değerli Meslektaşımız, 

Lütfen bu belgeyi okuyup, yazılı olanları anladığınızı tarih ve yer beyan ederek imzalamanızı rica 

ederiz. 

Ben, ...................................................................... 

İş bu bir sayfadan oluşan, Maden Jeologları Derneği tarafından 20.11.2017 Tarih ve 112 sayılı 

Yönetim Kurulu Toplantısında European Geologist (EurGeol) ünvanı başvurusu yapan dernek 

üyelerine okutulup imzalatılması kararlaştırılan “ EurGeol Ünvanı Üye Başvuru Beyanı”nı okudum ve 

 Başvurumun EFG websitesinde belirtilen yönetmeliklerde ve esaslarda istenen tüm belgeleri 

İngilizce olarak hazırlayarak başvuru sırasında orjinalleri ile beraber Maden Jeologları 

Derneği’nde ve EFG’ye bağlı çalışan NVC ve/veya sekreteryasına tam, doğru ve eksiksiz olarak 

ibraz etmenin benim sorumluluğumda olduğunu,  

 Teslim ettiğim belgelerin her birinin ve/veya tamamının taranmış hallerinin EFG’ye teslim 

edilmek üzere elektronik posta ve/veya posta/kargo vasıtası ile dosya transferi ile ilettiğimi, ve 

EFG ve bağlı NVC’nin bu belgeleri gerekli gordüğü şekilde kullanacağını,  

 EFG tarafından talep edilen belgelerin kargo yoluyla NVC tarafından EFG’ye iletilmesi durumunda 

oluşacak kargo maliyetinin tarafımdan karşılanacağını, 

 EFG’nin gerekli görmesi halinde başvuru sahibini görüşme için Türkiye dışına davet edebileceğini 

ve bu taktirde doğabilecek tüm masrafların benim yükümlülüğünde olduğunu, 

 EFG yayınlamış olduğu ‘Regulation C1 Code of Ethics’ bölümünü okuyup anlayarak kabul ettiğimi, 

uymadığım taktirde ‘Regulation C2 Grievance and Disciplinary Procedures’ uyarınca 

soruşturulabileceğimi, gerekli bulunduğu takdirde EurGeol ünvanımın geri alınarak EFG ve MJD 

üyeliklerinden çıkartılabileceğimi, 

 EFG ve MJD’ye yıllık tahakkuk edecek aidat ve/veya diğer ödemelerin zamanında yapılmadığında 

da EurGeol ünvanımın geri alınarak EFG ve MJD üyeliklerinden çıkartılabileceğimi, 

  Teslim ettiğim tüm belgelerin MJD ofisinde ve sekreteryası tarafından fiziki ve/veya dijital 

ortamda muhafaza edileceğini, 

 Gerektiğinde sadece EFG ile ve/veya EFG’nin talepleri doğrultusunda NVC tarafından 

paylaşılabileceğini bildiğimi, 

 MJD’ye yapılan İşlem Bedeli ve EFG’ye yapılan “Başvuru ücreti”nin iadesinin olmadığını ve 

ödenmediğinde başvuruların tam sayılmayacağı ve devam ettirilmeyeceğini, 

 Başvurumun kabul edilmemesi halinde EFG, MJD NVC ve MJD YK üyelerinin hiçbir sorumlulukları 

olmadığını, 

Bildiğimi kabul ve beyan ederim.  

Basvuru Sahibi,      NVC, 

Ad Soyad:      Kontrol ederek teslim alan: 

Tarih:       Tarih: 

İmza:       İmza: 

 

EurGeol Basvuru No: Kısaltmalar; 

MJD: Maden Jeologları Derneği 

EFG: European Federation of Geologists 

EurGeol: European Geologist ünvanı  

NVC: National Vetting Commitie (Ulusal İnceleme Komisyonu) 


