
 
 
 

European Geologist (EurGeol) Ünvanı Başvuru Prosedürü 

 

1. Türkiye’den tüm European Geologist (EurGeol) ünvanı başvuruları MJD üzerinden yapılacaktır. 

2. EurGeol ünvanı başvuru sahibi MJD üyesi olmak zorundadır ve herhangi bir döneme ait borcu  bulunmamalıdır. 

3. EurGeol ünvan başvurusu yapacak kişiler European Federation of Geologists resmi web sitesinde yayınlanan başvuru 

koşulları ve yönetmelikleri okumak, başvurusunu bu yönetmeliklere göre  hazırlamak ve uymakla yükümlüdür. 

4. Yönetmeliklere uygun başvuru evrakları taranarak tek dosya halinde “yyyyaagg_Soyad_Ad.pdf” formatında max 7MB 

olmak üzere eurgeol.nvc@mjd.org.tr e-posta adresine MJD EurGeol Bağışı* olan  440 TL’nin MJD bağış banka 

hesabına yatırıldığını belgeleyen dekont ile gönderilmesi gerekmektedir. 

5. Tüm evrakların eksiksiz olduğunun belirlenmesinin ardından başvuru sürecini başladığı adaya e- posta vasıtası ile bildirilir. 

6. Evrak eksiği, MJD üyesi olmama veya borcu bulunma, MJD EurGeol Bağışının yatırılmaması ve benzeri durumlarda 

eksikler adaya bildirilir ve tamamlaması beklenir. Eksiklerin başvuru sahibine bildirildiği tarihten itibaren 3 ay 

içerisinde tamamlanması gerekir ve başvuru süreci başlar. Eksik evraklar verilmiş süre içerisinde 

tamamlanmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. 

7. Tüm evrak ve bilgiler tamamlandığında adayın EurGeol kriterlerine uygunluğu denetlenir. Kriterlere uygun 

adaylara yüz yüze Mülakat için randevu verilir. Kriterleri yerine getirememiş adaylara başvuruları iade edilir ve 

NVC tavsiyede bulunabilir. 

8. Randevusu verilmiş aday mülakat için geldiğinde; 

a. Yönetmeliklere uygun hazırladığı tüm evraklarını eksiksiz, ıslak imzalı ve orijinallerini ile iki set fotokopisini 

yanında bulundurması gerekmektedir. Sertifika ve benzere evrakların orijinalleri kontrol edilerek adaya 

geri verilir. 

b. Adayın Üye Başvuru Beyanı’nı imzalaması istenir. 

c. NVC temsilcileri tarafından adayın mülakatı yapılır. 

9. Üye başvuru beyanını imzalamış, evraklarını eksiksiz sağlamış ve mülakatta başarılı bulunan  adayların başvuruları EFG 

merkezine değerlendirme için gönderilir. 

10. EFG değerlendirmesine aday tarafından ödenecek Başvuru Ücreti ve Yıllık Üye Aidatının kendisine ulaştıktan 

sonra başlayacaktır. 

11. Başarılı bulunan adaylara EurGeol ünvanı verildiğine dair bilgilendirilir. 

12. EurGeol ünvanı alan adaylar, EFG yönetmeliklerinde detayları belirtilen EurGeol ünvanlarını korumak için gerekli 

olan koşulları yerine getirmekle yükümlüdürler. 

13. EurGeol ünvanına sahip olan MJD üyeleri, EFG ve MJD üyelik aidatlarını zamanında ödemekle  yükümlüdür, zamanında 

ödenmeyen üyelik aidatları nedeni ile EurGeol ünvanı geri alınarak EFG  ve MJD üyeliklerinden çıkartılacaklardır. 

Detaylı bilgi ve yönetmeliklere aşağıdaki web sitelerinden ulaşılmalı, okumalı ve kabul ettiğini Üye Başvuru Beyanı’nı 

imzalayarak belgelemelidir. 

 
• European Federation of Geologists resmi web adresi https://eurogeologists.eu/ 

• EurGeol Ünvanı Başvuruevrakları ile ilgili detaylı bilgi için https://eurogeologists.eu/eurgeol-title/ 

• Tüm Yönetmelikler https://eurogeologists.eu/statutesregulations/ 

 

BAĞIŞ HESABI 
Alıcı: Maden Jeologları Derneği 
Yapı Kredi Bankası Ankara Kuğulupark Şubesi Sube Kodu: 290 
TL Hesap No: 50510861 IBAN No: TR08 0006 7010 0000 0050 5108 61 

 
*MJD EurGeol Bağışı geri ödemesizdir ve 2023 yılı için belirlenmiştir.  

MJD: Maden Jeologları Derneği  

EFG: European Federation of Geologists 

EurGeol: European Geologist ünvanı 

NVC: National Vetting Commitie (Ulusal İnceleme Komisyonu) 
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