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Amaç 

Ülkemizde tahribatsız muayenenin önemi ve uygulama alanı son yıllarda gittikçe artmış, 70’li yıllarda 

başlayan kıpırdanmalar, 80’li yılların sonundan itibaren yerini daha bilinçli ve sistematik çalışmalara 

bırakmıştır. Bu meslek alanının sağlam temellere oturtulması ancak örgütlü ve sistematik çalışmaların 

yapılması ve denetim mekanizmalarının kurulması ile mümkün olacaktır. 

2.’sini düzenlediğimiz bu etkinliğin amaçları; 

Yeni gelişmelerin, bilgi ve birikimlerin paylaşılması, 

Ulusal tahribatsız muayene cemiyetinin kurulması için çalışmaların hızlandırılması,   

Tahribatsız muayene alanında çalışan personelin eğitimi, sertifikalandırılması ve uluslar arası tanınırlık 

konularında tarafları bir araya getirmek tartışma ve bilgi alışverişi sağlayacak bir platform yaratmaktır. 

Bildiri sunmak isteyenler bildiri özetlerini Şubat 2003 sonuna kadar elektronik posta veya elektronik ortamda 

kayıtlı bir şekilde ( CD ) Sempozyum Haberleşme adresine ulaştırmaları gerekmektedir.  

Kapsam 

Metalik olmayan, kompozit v.b malzemelerde tahribatsız muayene, 

Havacılık uzay sanayinde tahribatsız muayene, 

Petrol – Gaz ve Enerji sektöründe tahribatsız muayene, 

Demir yolları – otomotiv ve gemicilik sanayinde tahribatsız muayene, 

Metalurji ve makine imalat sanayinde tahribatsız muayene uygulamaları, 

Malzeme özellikleri belirlenmesinde tahribatsız muayene, 

Tahribatsız muayene alanında, ulusal yapılanma, eğitim, sertifikalandırma, akreditasyon ve iş güvenliği. 

Sempozyum Kayıt Ücreti 

Üç günlük program için kişi başı 100 milyon TL’dir. Ücrete sempozyum çantası, sempozyum bildirileri 

CD’si ve eşantiyonlar dahildir. 

Sempozyumda bildiri sunanlar için aynı ücret yukarıda belirtilenler dahil kişi başı 50 milyon TL’dir. 

 

Sergi Olanakları 

Sempozyum ile birlikte aynı mekanda düzenlenecek sergi sayesinde firmalar tahribatsız muayene alanındaki 

ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunma şansına sahip olacaklar.  

Sergi ücretleri ve sergi alanı krokisi gibi bilgileri sempozyum haberleşme adresinden isteyebilirsiniz. 

 



Konaklama 

Sempozyum İstanbul’un Anadolu yakasında yeni kurulan ve  modern eğitim kurumlarından birisi olan 

Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Anadolu yakasında farklı geceleme ücretleri düzeyinde 

birbirlerine alternatif oluşturabilecek anlaşmalı oteller mevcuttur. Talep edilirse bu oteller ile ilgili detaylar 

hatta sempozyum katılımcısı adına rezervasyon sempozyum sekreterliği tarafından gerçekleştirilebilir.  

 

Sempozyum Yürütme Kurulu 

Ayfer ADIGÜZEL ( Başkan ), Serdar AKYÜZ, Alper BİBER, Prof.Dr. Ali Nezihi BİLGE, Tolga ERBAY 

(Koordinatör), Utkan GÜNEŞ, İrfan KAPTI, Aysun KURMAN, Prof.Dr. Yılmaz TAPTIK, İlke Savaş 

UZUN   

 

Sempozyum Haberleşme Adresi 

Caferağa Mahallesi Bahariye Caddesi No : 35/14  Kat:4   Kadıköy / İSTANBUL 

Tel : 0 216 330 91 78   Faks : 0 216 330 91 92 

metalist@tr.net         www.metalurji.org.tr 
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