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ÖZET 
 

Bu bildiride, Türkiye’deki tahribatsız muayene girişimcilerinin bir araya gelmesiyle 
Nisan 2007’de kurulan Tahribatsız Muayene Cemiyeti (TURKNDT) tanıtılmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Tahribatsız Muayene Cemiyeti 
 
 

TURKNDT – NONDESTRUCTIVE TESTING SOCIETY 
AIMS AND ACTIVITIES 

 
ABSTRACT 

 
This paper presents the aims and activities of TURKNDT (Turkish NDT Society) 
which was founded in April 2007.  
 
Keywords: NDT Society 
 
 
1. TANITIM 
 
Tahribatsız Muayene Cemiyeti (TURKNDT), tahribatsız muayene girişimcilerinin bir 
araya gelmesiyle 19 Nisan 2007’de İçişleri Bakanlığının izniyle kurulmuştur. 
 
Birinci Genel Kurul, 08 Ekim 2007 tarihinde toplanmış ve Yönetim Kurulu, Onur 
Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri yapılmıştır.   
 
Cemiyetin amaçları arasında bulunan faaliyetler:  
■ Türkiye’de tahribatsız muayenenin uygulanmasına ve gelişmesine katkıda 

bulunmak,  
■ Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmek,  
■ Konferans, teknik dergi, kitap gibi faaliyetlerle bilginin yayılmasına katkıda 

bulunmak, 
■ Bu alanda araştırma yapan bilim adamlarının ve mühendislerin yaratıcılıklarını ve 

mesleklerini geliştirmeleri için çabalarını birleştirmelerine ve bilgi değişimine 
yardımcı olmak. 

For all papers of this publication click: www.ndt.net/search/docs.php3?MainSource=58
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Tahribatsız muayene alanında çalışan bütün kişilerin, tahribatsız muayene personeli 
çalıştıran ve bu hizmeti alan veya veren bütün kuruluşların, tahribatsız muayene 
eğitimi, vasıflandırma ve sertifikalandırma yapan kuruluşların, tahribatsız muayene 
cihaz satıcısı/temsilcisi kuruluşların, Tahribatsız Muayene Cemiyeti’nin bütünlüğünde 
bir araya gelmesi sağlanacaktır. 
 
TURK NDT Cemiyeti bir eğitim ve sertifikalandırma merkezi ya da NDT Servisi 
değildir. Bir mesleki örgüt birliği çerçevesinde, bütün dünyada olan NDT Cemiyeti 
yapılanmalara benzer bir şekilde, kar amacı gütmeyen, sivil bir toplum kuruluşu 
olarak yapılanmıştır. Cemiyet, katılımcılarla büyüyecek, gelişecek ve cemiyete sahip 
çıkanların gücü olarak ülkemizde ve dünyada saygın yerini alacaktır. Zamanla 
otoriter bir meslek örgütü olarak, NDT alanındaki görevlilerin işlerini kolaylaştıracak, 
onlara yayın yoluyla bilimsel alanda hizmetler verecek, NDT Personeli’nin kariyer 
yolunda onlara iş alanları sunulmasında yardımcı olacaktır. 
 
Kamu kurum ve kuruluşları karşısında, NDT alanında mesleki örgüt çalışması 
çerçevesinde söz sahibi olunabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Yetişmiş 
NDT Personeli’nin NDT alanında yurt dışında aktivitelere katılmasının mali 
sorumluluğu üstlenilecektir. Üniversitelerde NDT’ye uygun teknik bölümlerde okuyan 
öğrencilerin mezuniyet sonrası NDT alanını seçmesi yönünde ve NDT’nin seçmeli 
ders olarak okutulması konusunda üniversitelerle ortak çalışmalar yapılacaktır. 
NDT’yi Stajını NDT alanında yapmak isteyen öğrencilerimizin, staj yeri bulma 
çalışması konusunda NDT Servislerimizin de katkılarıyla çalışmalarımız devam 
etmektedir. 
 
Ekim 2007’ de yapılan Genel Kurul’da TURKNDT organlarına seçilenlerin listesi: 
 
YÖNETİM KURULU  
Başkan Mustafa Yılmaz 
Başkan Yardımcısı Cemil Hakan Gür  
Başkan Yardımcısı Şinasi Ekinci 
Genel Sekreter Mustafa Şirin  
Sayman Mustafa Gülşan 
Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Rıza Adaleti  
Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Özcan Başkazancı 
 
ONUR KURULU  
Ahmet Topuz, Sabri Tuncel, Yaşar Aytaç, Bahadır Tekin, Ayfer Adıgüzel 
 
DENETLEME KURULU  
Cem Ulusoy, Tolga Erbay, Ethem Akdemir 
 
 
2. TÜZÜK 
 
TURKNDT ‘nin tüzüğündeki bazı maddeler aşağıda özet olarak verilmiştir: 
 
Dernek, Türk Endüstrisinin Tahribatsız Muayene alanında hizmette bulunarak, 
Tahribatsız Muayene faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini 



sağlamak ve bu konuda çalışan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile 
kurulmuştur. 
 
Dernek, kuruluş amacına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyet gösterecektir. 
■ Türk Endüstrisinde Tahribatsız Muayene uygulama potansiyelini geliştirmek,   

bu konuda ihtiyaçlara cevap verecek nitelikli elemanlar yetiştirilmesi ve 
mevcut imkanların verimli kullanımının temini için koordinasyon sağlamak,  

■ Türkiye'de Tahribatsız Muayene alanındaki araştırma-geliştirme çalışmalarını 
teşvik etmek ve bu yönde İlgili sanayi, bilim ve araştırma kuruluşları arasında 
işbirliği sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, 

■ Tahribatsız Muayene alanına ilişkin endüstriyel uygulamalara yönelik kurallar 
oluşturmak,  

■ Tahribatsız Muayene alanında çalışan elemanların ulusal ve uluslararası 
standartlara uygun olarak eğitilmesi, vasıflandırılması ve 
sertifikalandırılması için rehber dökümanlar hazırlamak, araştırma 
geliştirme çalışmaları yürütmek, teşvik etmek ve bu yönde ilgili sanayi, 
bilim ve araştırma kuruluşları arasında işbirliği sağlamaya yönelik çalışmalar 
yapmak,  

■ Uluslararası standartlara göre akredite edilmiş durumdaki ulusal 
Tahribatsız Muayene eğitim, sınav ve sertifikalandırma kuruluşları ile 
İşbirliği yaparak bu alanda ulusal bir uygulama, denetleme ve etik 
sistemini oluşturmak ve bu sistemi işletmek,  

■ Akredite olmuş çeşitli ulusal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
sertifikalandırmanın uluslararası geçerliliği olması yönünde girişimlerde 
bulunmak ve çoklu tanıma çalışmaları yürütmek,  

■ Türkiye'nin Tahribatsız Muayene alanında, uluslar arası platformda 
tanınan ve prestijli bir konuma sahip olması için çalışmalar yapmak, 
yöntemler belirlemek ve belirtilen stratejileri korumak ve geliştirmek 

■ Dünyadaki Tahribatsız Muayene alanına ilişkin bilimsel ve teknolojik gelişme 
ve uygulamaları, konferans, sempozyum, toplantı ve yayın gibi yöntem ve 
vasıtalarla, Türk Endüstrisinin bilgi ve kullanımına sunmak için gerekli 
çalışmaları yapmak,  

■ Tahribatsız Muayene alanında derneğin amacına uygun olarak, kanunlarla 
yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika, oda ve 
benzen sivil toplum kuruluşları ile platformlar oluşturmak,  

■ İlgili bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi 
oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile 
üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,  

■ Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, vakıf kurmak, 
federasyon kurmak veya kurulu federasyona katılmak, gerekli İzinler alınarak 
Derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurmak,  

■ Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara 
üye olma ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya 
yardımlaşmak,  

■ Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve 
Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı 
kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda 
ortak projeler üretmek ve yürütmek, 

■ Yurtiçi ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak. 
 



 
Tahribatsız Muayene alanında çalışan veya bu alanda hizmet alan, fiil ehliyetine 
sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda 
çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan her gerçek ve tüzel 
kişi, Yönetim Kurulu kararı ile bu Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak 
yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip 
olması da gerekir. Onursal üyelik için bu şart aranmaz. 
 
Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim 
Kurulunca en geç otuz gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara 
bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, 
bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 
 
Derneğin asıl üyeleri, Derneğin kurucuları İle müracaatları üzerine Yönetim 
Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 
 
Dernek gayesine hizmet etmiş veya hizmet edeceğine inanılan, yurt içinde veya 
dışında İlim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa fevkalade hizmetleri olan 
kişilerden Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış 
bulunanlara, Yönetim Kurulu kararı İle Onursal Üyelik unvanı verilebilir. Derneğin 
kurucuları, aynı zamanda Onursal Üyedirler. 
 
Onursal Üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Onursal Üyeler 
İstedikleri takdirde Derneğe aidat ödeyebilir ve bağışta bulunabilirler. 
 
Derneğin şubesi açıldığında, Dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik 
kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul 
ve üyelikten silinme işlemleri şube Yönetim Kurulları tarafından yapılır ve en çok 
otuz gün içinde bir yazı ile Genel Merkeze bildirilir. 
 
Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. 
Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri 
sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını 
sona erdirmez. 
 
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller, 
a-   Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 
b- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 
c-   Yazılı İkazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 
d- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 
e- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 
 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tesbiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile 
üyelikten çıkarılabilir. 
 
Ayrıca Onur Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı İle tüzük 
hükümlerine aykırı hareket edenlerle görev ve yükümlülüklerini yerine 
getirmeyenler, Genel Kurulun onayına sunularak kesin olarak üyelikten çıkarılırlar. 
Onur Kurulunun üyelikten çıkarılma teklifi kararının Yönetim Kuruluna bildirilmesi 
üzerine Yönetim Kurulu onbeş gün İçinde üyelikten çıkarılma kararını verir ve 



İlgiliye bir yazı ile bildirir. Yapılacak ilk Genel Kurulda bu kararlar, Genel Kurulun 
onayına sunulur. 
 
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek 
malvarlığından hak iddia edemez. 
 
Dernek üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir. 
1- Genel Kurul toplantılarına katılmak, tüzükte gösterilen organları seçmek veya 
seçilmek hakkı vardır. 
2- Her üyenin istifa hakkı vardır. 
3- Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. 
4- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
 

5- Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Başka üye adına vekaleten oy 
kullanamaz. 
6- Her üye Cemiyet faaliyetlerinin sonuçlarından faydalanma hakkına sahiptir. 
7- Üyeler, Derneğin amaçlarına uygun konularda yapacakları çalışmalar İçin 
Derneğin yardım ve desteğini talep edebilir. 
 
 


