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Odamız tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 75.sinin gerçekleşti-
rileceği, uluslararası boyuta ulaşmış ülkemizin en eski bilimsel kong-
resi olan ve 3000’nin üzerinde katılımcının yer alacağı 75. Türkiye 
Jeoloji Kurultay'ı 10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında Ankara'da 
MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi'nde düzenlenecektir. 

Her yıl binlerce kişinin katıldığı Kurultayımızda sektörde faaliyet 
gösteren firmaların kendilerini tanıtmaları, sektörde faaliyet göste-
renlerle bağlantı kurmaları ile ürettikleri ürünlerin satışını gerçek-
leştirebilmeleri açısından da önemli bir işlevi yerine getirmektedir. 

Kurultayımız bu yıl sponsor firmalarımızın katkı ve desteği ile hayata 
geçirilecektir. Bu yılki ana teması “Jeolojik kaynakların Kalkınmaya 
katkısı” olarak belirlenen kurultayımıza özellikle meslek alanımızda 
faaliyet gösteren firmaları, sosyal ve toplumsal sorumluluk kapsa-
mında destek olmaya davet ediyoruz. 

Kurultayımıza destek; 'Sponsorluk Dosyası'nda belirtilen 'Ana Spon-
sorluk', 'Altın Sponsorluk', 'Gümüş Sponsorluk' veya 'Bronz Spon-
sorluk' şeklinde de olabilecektir. 

RAKAMLARLA  
TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

1947 

400+ 

1600+ 

3000+ 

33+ 

200+ 

Yılından bu yana düzenlenen ülkemizin en 
uzun soluklu bilimsel etkinliklerinden...

Her yıl Kurultay'da onlarca oturumda 
sunulan bildiri sayısı

Kurultayımıza bildiri sunan bilim insanları

Kurultayımıza katılan ziyaretçi

Kurultayımıza destek veren kurum ve 
firmalar

Kurultayımıza kamu  ve özel sektör 
kuruluşlaından katılan delegeler
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67. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI
MTA KÜLTÜR SİTESİ

14-18 Nisan 2014
Ankara

Doğal Kaynaklar ve 
Sürdürülebilirlik 

Ustalara Saygı

1947`DEN GÜNÜMÜZE, BİR SEVDANIN PEŞİNDEN KOŞANLAR

Türkiye Jeoloji Kurultayları
Jeoloji biliminin ülkemizde gelişip ilerlemesi, bilim ve uygulama ha-

yatındaki konum ve öneminin anlatılması, ülkenin planlı bir suretle araştı-
rılarak kaynaklarının ortaya çıkarılmasının sağlanması ve ülke sanayisinin 
gelişmesine öncülük edilmesi, kentsel ve kırsal gelişmenin ve ihtiyaçların 
sağlanması için mühendislik hizmetlerindeki rolünün ortaya çıkarılması 
ile bu bilimin farklı alanlarında çalışan meslektaşlar arasında tanışma ve 
beraber çalışma olanaklarını araştırarak faydalı sonuçlar üretilmesi ama-
cıyla 14 Temmuz 1946 tarihinde Hamit Nafiz PAMİR Başkanlığında kuru-
lan Türkiye Jeoloji Kurumu, bu amaçlara ulaşmak için belirlediği hedef ve 
yöntemlerin ilk sırasına "İlmi ve mesleki konferanslar, toplantılar tertip 
etmeyi" koyar.

Kurum, ilk resmi toplantısını Ekim 1947 de Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Genel Direktörlüğü binasında yapıyor.   Toplantının açılış ko-
nuşmasında Hamit Nafiz PAMİR, Kurumun yaşaması için geniş katılımlı 
toplantılar yapılmasını ve bu toplantılarda araştırma ve uygulama so-
nuçlarının tartışmaya açılmasının gerekli olduğunu tekrar tekrar vurgu-
layarak; bu kurumun yaşatılması ve kurultay toplantılarının sürekliliğinin 
sağlanabilmesinin önemine vurgu yaparak "Böyle bir cemiyeti kurarken 
her şeyden evvel, bunu nasıl yasatabileceğimizi düşünmek gerekir. Cemi-
yetin canlılığı, ilk zamanlarda muntazam olsun olmasın, ancak toplantıla-
rın yapılabilmesiyle ve bu toplantılara mümkün mertebe fazla arkadaşın 
gelerek araştırma neticelerini hepimizin münakaşa sahasına arz etmesiyle 
kaimdir. Toplantılara iştirak edebilmek için zamanım yoktur, resmi işlerim 
buna müsait değildir; yahut ailevî işlerim çok zamanımı aldığından toplan-
tılar için icap eden zaman ve parayı ayıramam gibi sözler, bazılarımız için 
varit olmakla beraber, ekseriya medeni insanlardan beklenilmeyen maze-
retlerdir"  diye ifade ediyor (Jeoloji Kurumu Açılış Nutku; Türkiye Jeoloji 
Kurumu Bülteni, Cilt 1, Sayı, 1).

Bu düşüncelerle ilk bilimsel toplantı "Türkiye Jeoloji Kurumu 1947 Bi-
limsel ve Teknik Kurultayı" adıyla MTA binasında gerçekleştiriliyor. 

1947 yılında Hamit Nafiz PAMİR Başkanlığındaki " Bilimsel ve Teknik 
Kurulu" tarafından belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, ivmesi her 
yıl artan ve geniş katılımlı bilim şölenleri şeklinde gerçekleşiyor (Foto 1 
ve 2).

Kurultayın resmi adının, 1981 yılında yapılan 35. toplantıya kadar 
"Türkiye Jeoloji Kurumu 19xx Bilimsel ve Teknik Kurultayı", bazı yıllarda 
"Türkiye Jeoloji Kurumu 19xx Bilimsel ve Teknik Kongresi" , daha az sayıda 
da Kurum adı belirtilmeden "Türkiye 19xx Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurul-
tayı"  olduğu görülüyor.

1974 yılında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın kurulmasından 
sonra Odamız ilk olarak 1979 yılında "Türkiye Jeoloji Mühendisliği 1. Bi-
limsel ve Teknik Kongresi" adı altında ilk kongresini düzenledikten sonra 
1980 yılında "Türkiye Jeoloji Mühendisliği 2. Bilimsel ve Teknik Kongresi'ni 
düzenliyor. 1980 yılında yaşanan askeri darbe nedeniyle Odamız 1981 yı-
lında yapmayı planladığı kurultayı gerçekleştiremiyor. 1982 yılında ilk kez 
Türkiye Jeoloji Kurumu ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası "Türkiye 
Jeoloji Kurultayı 1982 + 36. Türkiye Jeoloji Kurultayı" adı altında kurultay 
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düzenleniyor. 1983 ve 1984 yıllarında kurum ve Odamız kongreleri-
ni birbirlerine yakın tarihlerde ayrı ayrı düzenliyorlar. 1985 yılından 
1988 yılına kadar "Türkiye Jeoloji Kurumu'nun kapatılarak Odamız ile 
birleşmesine" kadar geçen üç yıllık süre içinde de kurultaylarımız Tür-
kiye Jeoloji Kurumu ile Odamız tarafından ortak düzenleniyor.

1988 yılında bir geleneği devralan Odamız tarafından "42.Türkiye 
Jeoloji Kurultayı 1988" Prof. Dr. Mehmet Akartuna`nın başkanlığında 
düzenlenmiştir. Türkiye Jeoloji Kurumu'nun kapatılarak Odamız ile 
bileşmesinden günümüze kadar, 1990 yılında oda hizmetlerinin yü-
rütülmesi amacıyla şu an lokal olarak meslektaşlarımıza hizmet ve-
ren Bayındır Sokak Kızılay /Ankara adresinde yer alan dairenin satın 
alınması ve kurultay düzenlemesi için yeterli kaynak yaratılamaması 
nedeniyle kurultayın gerçekleştirilememesi dışında kurultaylarımız 
her yıl bildiri sayısı ve katılımcı sayını arttırarak günümüze kadar  "…. 
Türkiye Jeoloji Kurultayı (….. Geological Congress of Turkey)" başlığı 
ile, her yıl düzenli olarak Mart sonu veya Nisan ayları başında sıra 
nosu ve tarih belirtilerek düzenleniyor.

1947 yılından 1980`li yılların başına kadar kurultaylarımız, Tür-
kiye Jeoloji Kurumu Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında top-
lanan bir bilimsel ve teknik kurul tarafından gerçekleştiriliyor. 1980 
yılların ortalarından itibaren dünyadaki bilimsel toplantı düzenleme 
sistematiğindeki gelişmelere paralel olarak bir akademisyen üyemizin 
Başkanlığında kurulan bir düzenleme kurulu ile bu kurul tarafından 
belirlenen bilimsel ve teknik kurul tarafından düzenleme geleneği 
2008 yılına kadar devam ediyor. 2009 yılından itibaren ise toplumu 
ve mesleğimizi ilgilendiren güncel jeoloji araştırmalarına koşut ola-
rak belirlenmiş bir ana tema çerçevesinde, bir akademisyen üyemizin 
Başkanlığında oluşturulan bir kurultay düzenleme kurulu ile bu kurul 
tarafından belirlenen kendi alanlarında yetkin yurt içi ve yurtdışından 
kişilerin oturum yürütücü olarak görev aldıkları bir sistematik çerçe-
vesinde oluşturulan topluluk tarafından hakem görüş ve değerlendir-
meleri de alınarak gerçekleştirilmektedir.

Hamit Nafiz PAMİR ve arkadaşlarının belirlediği amaç ve hedefler 
doğrultusunda bilimsel düzeyi her sene biraz daha artarak bu güne 
gelen "Türkiye Jeoloji Kurultayı",  ülkemiz yerbilimleri camiasında 
74 yılı aşkın süredir sürdürülen tek, Avrupa`nın ise önemli bilimsel 
toplantılarından biri haline gelmiş, mesleğimizin ve ülkemizin yüz akı 
toplantılarından biri olmuştur.

Bilimsel düzeyi bizden çok daha önde olan ülkeler de dahi olmak 
üzere, 74 yıl süreyle düzenli olarak bilimsel toplantı gerçekleştiren 
ülke sayısı son derece sınırlıdır. Bu nedenle, bu sıra dışı çabamıza sa-
hip çıkıp, sakınarak koruyup–kollamamız ve başarı düzeyini her sene 
biraz daha arttırarak gelecek on yıllara taşımamız hepimiz için en 
önemli görevlerden biri durumundadır.
1947`den günümüze Kurultaylara emeği geçen herkese en derin min-
net ve saygılarımızla…

Bilimle, emekle, umutla, inatla
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

NOT: Bu yazı Prof. Dr. Cemal GÖNCÜOĞLU, Prof. Dr. Aral OKAY ve 
Prof. Dr. Yüksel ÖRGÜN TUTAY`ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
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TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLEİR ODASI
SPONSORLUK KURALLARI

10-14 Nisan 2023 tarihlerinde Anka-
ra’da MTA Genel Müdürlüğü Kültür Si-
tesi’nde düzenlenecek olan 75. Türkiye 
Jeoloji Kurultayı Sponsorluk şartları aşa-
ğıda sunulmaktadır. 

Sponsorlarımız Kurultay'da firma 
tanıtımlarının yapılması, ürünlerinin ka-
tılımcılara teşhir ve duyurusu ve buna 
benzer daha bir çok alanda reklam ve 
tanıtım olanağından faydalanabilirler. 
Sponsorlar aynı zamanda, Kurultay sergi 
alanlarında stant kurma hakkına sahiptir-
ler. Böylece hedef kitleyle sıcak iletişim 
kurma, ürün ve broşür dağıtımı ve yüz 
yüze tanıtım yapma şansına sahip olurlar.

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası-
Türkiye Jeoloji Kurultayı'na 1'den fazla 
Ana Sponsor kabul etmez.

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
'Sponsorlu Oturum' ibaresinin açıkça 
belirterek sponsorlara özel oturum 
düzenleyebilir. Bu oturumlara ilişkin 
tanıtım ve duyurular ilgili firma sorum-
luluğundadır. 

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
sponsorlara ilişkin bilgilendirme ve du-
yurularu kendi mecralrında yapar. Oda 
mecraları dışındaki tanıtım ve reklam 
çalışmaları sponsor firmaların sorum-
luluğundadır.

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
Türkiye Jeoloji Kurultayı'na 1'den fazla 
Altın, Gümüş ve Bronz Sponsor kabul 
edebilir.

• Sponsorların Kurultayda dağıtacağı 
tanıtım broşür, afiş vb materyallerin-
da yer alan tanım, açıklama ve vaatler 
Oda ile ilişkilendirilemez. 

The sponsorship conditions of the 75th 
Geological Congress of Turkey, which will 
be held in Ankara on 10-14 April 2023 at 
the insitute of Mineral Research and Exp-
loration (MTA)General Directorate Cultu-
ral Site, are presented below.

Our sponsors can take advantage of 
advertising and promotion opportunities 
in the congress, by making company pro-
motions, displaying and announcing the-
ir products to the participants, and many 
other similar areas.Sponsors also have 
the right to set up stands in the exhibi-
tion areas of the Convention. Thus, they 
have the chance to communicate with 
the target audience and make face-to-fa-
ce promotions.
• TMMOB Chamber of Geological Engi-

neers does not accept more than one 
(1) Main Sponsor for the Turkish Geo-
logical Congress.

• TMMOB Chamber of Geological Engi-
neers may organize a special session 
for sponsors by clearly stating the ph-
rase &#39;Sponsored Session&#39;. 
Promotions and announcements re-
garding these sessions are the respon-
sibility of the relevant company.

• TMMOB Chamber of Geological En-
gineers informs and announces spon-
sors in its own channels. Promotion 
and advertisement works outside the 
chamber channels are the responsibi-
lity of the sponsor companies.

• TMMOB Chamber of Geological Engi-
neers can accept more than one (1) 
Gold, Silver and Bronze Sponsor to the 
Turkish Geological Congress.

• Definitions, explanations and promises 
contained in promotional brochures, 
posters, etc. materials to be distributed 
by the sponsors at the Congress cannot 
be associated with the Chamber.
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10-14 Nisan 2023 tarihlerinde Anka-
ra’da MTA Genel Müdürlüğü Kültür Si-
tesi’nde düzenlenecek olan 75. Türkiye 
Jeoloji Kurultayı Ana Sponsorluk şartları 
aşağıda sunulmaktadır.

SAĞLANACAK OLANAKLAR
• Kurultay Bildiriler Kitabının giriş bölü-

münde ANA sponsor olarak yazılacak-
tır.

• Kurultay  Bildiriler Kitabının son bölü-
münde yer alan reklam sayfalarında 
ana sponsor reklamı ilk sırada “ANA 
Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır. 

• Kurultay açılışında “Kurultayımıza Des-
tek Verenler” bölümünde “ANA Spon-
sor” olarak zikredilecektir.

• Kurultay Program kitapçığında yer 
alan destekçilerimiz bölümünde firma 
logosu “ANA Sponsor” ibaresinin altın-
da yer alacaktır. 

• Kurultay çantasına ANA sponsorun bir 
adet tanıtım broşürü konulacaktır. 

• ANA sponsor logosu, hazırlanacak te-
şekkür panosunda ‘Altın Sponsor” iba-
resi ile yer alacaktır. 

• Kurultay web sayfasında oluşturulacak 
sponsorlar bölümünde firma logosu 
‘ANA Sponsor’ ibaresi ile birlikte yer 
alacaktır. Firma logosuna firmanın 
web adresi link olarak eklenecektir.

• Sergi alanında 8 m2 tanıtım standı tah-
sis edilecektir. 

• Teşekkür belgesi ve plaket verilecektir. 
• Kurultay için basılacak bloknotlarda 

arka kapak içinde destekçilerimiz bö-
lümünde firma logosu “ANA Sponsor” 
ibaresi ile birlikte yer alacaktır.

• .....’ların katkılarıyla ibaresi ile hazırla-
nan flamalarda ‘Altın Sponsor’ başlığı 
altına firma logosu yerleştirilecek ve 
her salona 1 adet asılacaktır. 

75rd Geological Congress of Turkey will 
be held in Ankara on April, 10-14 2023 
at the MTA General Directorate Cultural 
Center. The conditions for being the main 
sponsor of the congress are explained be-
low.
OPPORTUNITIES TO BE PROVIDED
• The main sponsor will be announced in 

the introduction section of the Proceed-
ings Book.

• The advertisement of the main sponsor 
will take the first place and labeled as 
the main sponsor in the advertisement 
pages in the last section of the Proceed-
ings Book.

• The main sponsor will be announced 
during the opening ceremony of the 
Congress in the ‘’Sponsors of the Con-
gress’’ section.

• The company logo will be placed un-
der the Main Sponsor label in the “Our 
Sponsors” section of the Programme 
Booklet.

• The advertisement brochure of the 
main sponsor will be inserted in the 
Congress bag.

• The main sponsor logo will be posted 
on the appreciation board with the 
‘’Main Sponsor’’ label. 

• The company logo will take place in the 
sponsors section of the Congress web 
page as the “Main Sponsor’’. The web 
address will be linked to the company 
logo.

• 8 m2 stand area will be given in the ex-
hibition hall. 

• Appreciation document and a plaque 
will be presented.

• The company logo will be placed with 
the ‘’Main Sponsor’’ label in the spon-
sors section on the back cover of the 
notepads printed for the Congress. 

• On the banners with the label ‘pre-
pared by the contribution of …’,   the 
company logo will be placed under the 
‘’Main Sponsor’’ heading and the ban-
ners will be posted in each hall.

ANA Sponsorluk/ Main Sponsorship             200.000 TL+KDV
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10-14 Nisan 2023 tarihlerinde Anka-
ra’da MTA Genel Müdürlüğü Kültür Si-
tesi’nde düzenlenecek olan 75. Türkiye 
Jeoloji Kurultayı Altın Sponsorluk şartları 
aşağıda sunulmaktadır.

SAĞLANACAK OLANAKLAR
• Kurultay Bildiriler Kitabının giriş bölü-

münde Altın sponsor olarak yazılacak-
tır.

• Kurultay  Bildiriler Kitabının son bölü-
münde yer alan reklam sayfalarında 
ana sponsor reklamı ilk sırada “Altın 
Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır. 

• Kurultay açılışında “Kurultayımıza Des-
tek Verenler” bölümünde “Altın Spon-
sor” olarak zikredilecektir.

• Kurultay Program kitapçığında yer 
alan destekçilerimiz bölümünde firma 
logosu “Altın Sponsor” ibaresinin al-
tında yer alacaktır. 

• Kurultay çantasına Altın sponsorun bir 
adet tanıtım broşürü konulacaktır. 

• Altın sponsor logosu, hazırlanacak te-
şekkür panosunda ‘Altın Sponsor” iba-
resi ile yer alacaktır. 

• Kurultay web sayfasında oluşturulacak 
sponsorlar bölümünde firma logosu 
‘Altın Sponsor’ ibaresi ile birlikte yer 
alacaktır. Firma logosuna firmanın 
web adresi link olarak eklenecektir.

• Sergi alanında 5 m2 tanıtım standı tah-
sis edilecektir. 

• Teşekkür belgesi ve plaket verilecektir. 
• Kurultay için basılacak bloknotlarda 

arka kapak içinde destekçilerimiz bö-
lümünde firma logosu “Altın Sponsor” 
ibaresi ile birlikte yer alacaktır.

• .....’ların katkılarıyla ibaresi ile hazırla-
nan flamalarda ‘Altın Sponsor’ başlığı 
altına firma logosu yerleştirilecek ve 
her salona 1 adet asılacaktır. 

75rd Geological Congress of Turkey will 
be held in Ankara on April, 10-14 2021 
at the MTA General Directorate Cultural 
Center. The conditions for being the gold 
sponsor of the congress are explained be-
low.
OPPORTUNITIES TO BE PROVIDED
• The gold sponsor will be announced in 

the introduction section of the Proceed-
ings Book.

• The advertisement of the gold sponsor 
will take the first place and labeled as 
the main sponsor in the advertisement 
pages in the last section of the Proceed-
ings Book.

• The gold sponsor will be announced 
during the opening ceremony of the 
Congress in the ‘’Sponsors of the Con-
gress’’ section.

• The company logo will be placed un-
der the Gold Sponsor label in the “Our 
Sponsors” section of the Programme 
Booklet.

• The advertisement brochure of the gold 
sponsor will be inserted in the Congress 
bag.

• The gold sponsor logo will be posted on 
the appreciation board with the ‘Gold 
Sponsor’’ label. 

• The company logo will take place in the 
sponsors section of the Congress web 
page as the “Gold Sponsor’’. The web 
address will be linked to the company 
logo.

• 5 m2 stand area will be given in the ex-
hibition hall. 

• Appreciation document and a plaque 
will be presented.

• The company logo will be placed with 
the ‘’Gold Sponsor’’ label in the spon-
sors section on the back cover of the 
notepads printed for the Congress. 

• On the banners with the label ‘pre-
pared by the contribution of …’,   the 
company logo will be placed under the 
‘’Gold Sponsor’’ heading and the ban-
ners will be posted in each hall.

Altın Sponsorluk/ Gold Sponsorship                75.000 TL+KDV
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Ana sponsorun yanı sıra sunacakları 
katkılar ile Kurultayımızın düzenlenme-
sine destek olacak sponsorlarımıza su-
nulacak olanaklar ve gümüş sponsorluk 
şartları aşağıdadır. 

SAĞLANACAK OLANAKLAR

• Kurultay Bildiriler Kitabının giriş bö-
lümünde “Gümüş Sponsorlar” olarak 
yazılacaktır.

• Kurultay  Bildiriler Kitabının son bölü-
münde yer alan reklam sayfalarında 
“Gümüş Sponsorlar” reklamları alfa-
betik sırada yer alacaktır. 

• Kurultay açılışında “Kurultayımıza 
Destek Verenler” bölümünde “Gümüş 
Sponsorlar” olarak zikredilecektir.

• Kurultay Program kitapçığında yer 
alan destekçilerimiz bölümünde firma 
logosu “Gümüş Sponsorlar” ibaresinin 
altında yer alacaktır. 

• Firma logoları hazırlanacak teşekkür 
panosunda “Gümüş Sponsorlar” iba-
resi altında yer alacaktır. 

• Kurultay web sayfasında oluşturula-
cak sponsorlar bölümünde firma lo-
gosu “Gümüş Sponsorlar”  ibaresi ile 
birlikte yer alacaktır. Firma logosuna 
firmanın web adresi link olarak ekle-
necektir.

• Sergi alanında 4 m2 tanıtım standı tah-
sis edilecektir. 

• Teşekkür belgesi ve plaket verilecektir. 

• Kurultay için basılacak bloknotlarda 
arka kapak içinde destekçilerimiz bö-
lümünde firma logosu “Gümüş Spon-
sorlar” ibaresi ile birlikte yer alacaktır.

• .....’ların katkılarıyla ibaresi ile hazırla-
nan flamalarda “Gümüş Sponsorlar”  
başlığı altına firma logoları yerleştiri-
lecek ve her salona 1 adet asılacaktır. 

Besides the main sponsorship, the 
opportunities and conditions for being 
the co-sponsors of the Congress are ex-
plained below.

OPPORTUNITIES TO BE PROVIDED
• The co-sponsors will be announced in 

the introduction section of the Pro-
ceedings book as “co-sponsors”.

• The advertisement of the co-spon-
sors will take place in alphabetical or-
der in the advertisement pages in the 
last section of the Proceedings Book.

• The co-sponsors will be announced 
during the opening ceremony of the 
Congress in the ‘’Sponsors of the 
Congress’ section.

• The company logo will be placed un-
der the co-sponsors label in the “Our 
Sponsors” section of the Programme 
Booklet.

• The logos of the co-sponsors will be 
posted on the appreciation board 
with the “co-sponsors” label. 

• The company logo will take place in 
the sponsors section of the Congress 
web page as the “co-sponsors”. The 
web address will be linked to the 
company logo.

• 4 m2 stand area will be given in the 
exhibition hall. 

• Appreciation document and a plaque 
will be presented.

• The company logo will be placed with 
the “co-sponsors” label in the spon-
sors section on the back cover of the 
notepads printed for the Congress.

• On the banners with the label ‘pre-
pared by the contribution of … ’,   the 
company logo will be placed under 
the “co-sponsors” heading and the 
banners will be posted in each hall.

Gümüş Sponsorluk/ Co- Sponsorship              50.000 TL+KDV
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Bronz Sponsorluk/ Bronze Sponsorship                       
BASKI SPONSORLUĞU
Kurultay boyunca kullanılacak Kurultay 
Programı, Kurultay Bildiriler Kitabı, pankart, 
flama ve kırlangıçların temini veya bedelinin 
ödenmesini kapsamaktadır.
a- Program Kitapçığı Sponsoru           12.000+KDV
b- Bildiri Özleri Kitabı Sponsoru         35.000+KDV
c- Bildiri Özleri Hafıza Kartı                  40.000+KDV
Program ve Bildiriler Kitabı’nın özel bölü-
münde katkılarınız ile bastırıldığı logonuz ile 
yer alacaktır. Hafıza kartının içine silinmez 
bir şekilde firma tanıtımınızın yerleştirilme-
sinin yanı sıra hafıza kartının bir yüzeyi fir-
manıza ayrılacaktır. 
d- Kalem ve Bloknot Sponsoru  
          12.000 + 12.000 + KDV
1.000 adet kalem ve bloknot isim ve logo-
nuz ile yaptırılacaktır. Hazırlanacak teşekkür 
panosunda, Kurultay web sayfasında oluştu-
rulacak sponsorlar bölümünde firma logola-
rınız yer alacak, teşekkür belgesi ve plaket 
verilecektir.

ÇANTA SPONSORLUĞU 100.000 +KDV
500 adet Kurultay çantası, logonuz yer ala-
cak şekilde yapılacak ayrıca  gümüş sponsor-
lara sağlanan olanaklar sunulacaktır.

GALA YEMEĞİ SPONSORLUĞU 40.000+KDV
Kurultayın 3. Günü yapılacak 200 kişilik 
yemek için salonda yer alacak afiş ve pan-
kartlarda, katkılarınız ile yapıldığı ibaresi 
logonuz ile yer alacak, ayrıca gümüş spon-
sorlara sağlanan olanaklar sunulacaktır.

AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONS.          35.000+KDV
Kurultayın 1. günü akşamında düzenlenecek 
Açılış Kokteyli davetiyelerinde, salon afiş ve 
pankartında katkılarınız ile yapıldığı ibaresi 
logonuz ile yer alacak, ayrıca gümüş spon-
sorlara sağlanan olanaklar sunulacaktır.

ÇAĞRILI KONUŞMACI SPONSORLUĞU
 Yurtiçi: 5.000+KDV
 Yurtdışı: 20.000+KDV
Kurultayda “.... ‘nin katkılarıyla” ibaresi sa-
londa bez afiş ve flamalarda yer alacaktır. 
Çağrılı konuşma için hazırlanacak afişlerde 
aynı ibareye yer verilecektir.  

PRINTING SPONSORSHIP
The printing sponsorship includes the supply 
or payment of the Congress Program, Pro-
ceedings, banners, streamer and swallowtail 
flags.
a - Program Booklet Sponsorship 12.000+KDV TL
b- Proceedings Book Sponsorship  35.000 +KDVTL
c- Memory Card                                  40.000 +KDVTL
The sponsorship will be indicated with your 
company logo in the special section of the 
Program Booklet and Proceedings.
d- Pen and Notepads Sponsorship        
12.000+12.000+KDV TL  
1000 pens and notepads will be prepared 
with your name and logo. In addition, your 
company logo will be placed on the appre-
ciation board and in the sponsors section of 
the Congress web page.  

BAG SPONSORSHIP            100.000+KDV TL 
500 Congress bags will be prepared with 
your logo and in addition all the opportuni-
ties provided to co-sponsors will be present-
ed.
GALA DINNER SPONSORSHIP 40.000 +KDV TL
All the posters and banners at the 3rd Day 
Gala Dinner (with 200 expected participants) 
will include your logo as well as a statement 
indicating your contribution; in addition all 
the opportunities provided to co-sponsors 
will be presented.

WELCOME COCTAIL SPONSORSHIP
              35.000+KDV TL
Welcome Cocktail will be held on the first 
evening of the congress for 500 participants. 
Invitation cards, all the posters and banners 
at the Welcome Cocktail hall will include 
your logo as well as a statement indicating 
your contribution; in addition all the oppor-
tunities provided to co-sponsors will be pre-
sented.

INVITED SPEAKER SPONSORSHIP 
              5.000 + KDVTL
               20.000 +KDVTL
A banner will indicate a note “With ....’s 
Contribution”. The same statement will be 
shown on the invited speaker banners.
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Firmalarımızın kendi ürün ve hizmet tanıtımlarını yapabilmeleri için talebe göre 
4- 6-12 m2’lik stant açma imkanı sağlanacaktır.  

4-6-12 m2 stands will be available per request for advertising opportunities for the 
companies.

Tanıtım Standı Açılması/Stands      2000 TL+KDV/m2
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jeolojimuhendisleriodasi

www.youtube.com/c/JeolojiMühendisleriOdası

 tmmob-jeoloji-mühendisleri-odası

tmmobjmo

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı Sekreteryası
Burcu Coşkun Tunaboylu - Zeynep Özlem Cihan - Özlem 

Yağbasan- Şükran Açıkel - Meryem Dilan İnce  

75tjk@jmo.org.tr

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ANKARA

JMO Tel: + 90 312 434 36 01 - Fax: +90 312 434 23 88
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