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European Geologist ünvanına hak kazanmak için gerekli koşullar  

 MJD Üyesi olmak ve herhangi bir döneme ait borcu bulunmamak, 

 MJD İşlem Bedeli olan 220 TL’yi yatırmak, 

 Geçerli 4 yıllık Üniversite öğrenimine denk Jeoloji Mühendisliği diplomasına sahip olmak, 

 Mezuniyet sonrası konusunda en az 4 yıllık profesyönel tecrübeye sahip olmak, 

 Başvuru sahibinin profesyonel tecrübesini en az 3 yılını bilen 3 yıldır European Geologist (veya bir 

EurGeol ve bir diğer kabul edilmiş yapının profesyönel üyesi) ünvanına haiz 2 kişinin kefaletini 

almak, 

 Professional Practice Report’u ilgili dönemlerin amirleri tarafından imzalanmış tam olarak 

başvuru formu ile sunmak, 

 European Geologist (EurGeol) ünvanını hak ettiğini EFG’ye kanıtlamak için gerekli destekleyici 

evrakları sağlamak ve yapılacak mülakata katılmak, 

 EFG websitesinde başvuru koşulları ve yönetmeliklerde bulunan diğer belge ve koşulları 

sağlamak, 

 EFG’ye Başvuru ücretinin ödenmediğinde başvurunun devam ettirilmeyeceğini de içeren 

“EurGeol Ünvanı Üye Başvuru Evrak Teslim ve Beyan Formu”nun imzalanması, ve 

 Tüm evrakların İngilizce hazırlanması gerekmektedir. 

 

Teslim edilecek evraklar ve sırası (Regulation E1 ve ilgili Annex A & B) 

1. Application Form  

2. Sponsor’s Statement  

3. Professional Practice Report 

4. Noter onaylı diploma kopyası 

5. Onaylı Transkript 

6. Ulusal ve Uluslararası kuruluşlara üyelik belgeleri 

7. Yayınlar 

8. Eğitim, seminer, konferans vb. katılım belgeleri 

9. EurGeol Ünvanı Başvuru Evrak Teslim ve Beyan Formu (MJD ofisinde yapılacak mülakat 

öncesinde imzalanacak) 

 

Yukarıda belirtilen tüm koşullar bilgi amaçlı olup EurGeol ünvan başvurusu yapacak kişiler aşağıda 

belirtilen ve European Federation of Geologists resmi web sitesinde yayınlanan başvuru koşulları 

ve yönetmelikleri okumak ve uymakla yükümlüdür.  

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

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

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

Kısaltmalar; 

MJD: Maden Jeologları Derneği 

EFG: European Federation of Geologists 

EurGeol: European Geologist ünvanı  

NVC: National Vetting Commitie (Ulusal İnceleme Komisyonu) 

https://eurogeologists.eu/
https://eurogeologists.eu/eurgeol-title/
https://eurogeologists.eu/statutesregulations/

