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TMMOB Jeoloji Muhendisleri Odasi'run duzenledigi Uluslarasi Kanhmh 72. Tiirkiye Jeoloji
Kurultayr, 28 Ocak-l Subat 2019 tarihleri arasmda Ankara'da ODTU Kiiltiir ve Kongre Merke
zi'nde gereeklestirilecektir, 1947 yihnda baslatilan ve Odarruz tarafmdan her YIIgeleneksel olarak
yurutulen kurultayirmz 72 yilhk periyoda basan ile ulasnus bulunmaktadir,

Kurultaylanrmz, ulke yerbilimine verdigi onemli bilimsel katkilann yam sira, universite, kamu ve
ozel sektor kuruluslanru bir araya getiren, yerbilimcileri bulusturan bilimsel bir solen olma ozelligini
de 71 yildir yerine getirmektedir.

Giderek artan yurtici ve yurtdisi katihm ve coskuyla; jeoloji muhendisligi alanmda uretilen bilimsel
bilgilerin yam stra, sorun odakh uygulamalara yonelik cahsmalann da sunulup tarnsildigi, Ilniver
siteler ile diger kurum ve kuruluslardan katihmcilann bir araya getirildigi bir "Jeoloji Soleni'' olma
islevini her gecen YIIdaha da basanh bir sekilde yerine getiren Kurultayimizm bu yilki temasi, "Kent
ve Jeoloji" olarak belirlendi.

Uluslararasi Kanhmh 72. Turkiye Jeoloji Kurultayi'nda jeoloji bilim ve uygulamalanmn essiz ze
nginlikteki alanlannda uretilmis bilimsel cahsma ve arastirmalann sozlUve poster olarak sunulmasirun
yam srra, "Kent ve Jeoloji" temasi ele almacak, cagnh konusmacilar olacak ve paneller duzenlenece
ktir.

Kurultayuruzm afis ve duyurusunun kurumunuz web sayfasmda ilan edilmesi, panolarda duyurul
masi, kurulusunuz ve varsa bagl: bolge/il birimlerinizde gorev yapan basta jeoloji muhendisleri ve
yerbilimlerindeki diger muhendislik disiplinleri olmak uzere diger ilgili teknik elemanlann delege
olarak katihmlannm saglanmasi kurultaym basanya ula~masmda onem arz etmektedir. Kurultaya del
ege olarak katllacaklarm isimlerinin 15 Ocak 2019 tarihine kadar Odamlza bildirilmesi gerekmektedir.

Dlkemizin en uzun soluklu "Jeoloji ~oleni" olan 72. TUrkiyeJeoloji KurultaYlmlz afi~ve bro~UrUnUn
kurumunuz ilan panolarmda ve elektronik ortamda 9ah~anlanmzla payla~Ilmasl konusunda vereceginiz
destek ve katkllanmz i9in te~ekkUrlerimizi sunar, 9ah~malanmzda ba~anlar dileriz.

Saygtlanmlzla, Jb {lLd.
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TMMOB JEOLOJi MUHENDisLERi ODASI, Anayasa'mn 135.Maddesi'nde tammlanan 66 ve 85 saylh KHK ve 7303 saylh
Yasa ile degi§ik 6235 saylh Yasa'ya gore kurulmu§, kamu kurumu niteliginde bir meslek kurulu§udur.


