Türkiye Nükleer Tıp Derneği Çalışma Grupları Yönergesi
Madde 1
Bu yönerge, Türkiye Nükleer Tıp Derneği Tüzüğünün Madde II fıkra 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12 ve Madde V fıkra L de yazılı olan
yetkiye dayanarak Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) Yönetim Kurulunca (YK) 01.10.2008 tarihinde çıkartılarak
uygulamaya konulmuştur.

Madde 2
Eğitim ve bilimsel faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi için TNTD YK’na bağlı olarak çalışan çalışma grupları kurulur.
Çalışma gruplarının amacı, kendi konuları ile ilgili standardizasyonu sağlamak, eğitim materyalleri, çalışma kılavuzu
(guideline), hazırlamak, kendi konuları ile ilgili Türkiye görüşünü oluşturarak aynı konuda çalışan Avrupa Nükleer Tıp
Birliği (EANM) çalışma gruplarının hazırlamakta olduğu çalışma kılavuzlarına öneri götürmek, Türkiye çapında aynı
çalışma protokolü ile yapılan çok merkezli araştırmalar yürütmek, ilgili klinik veya temel bilimlerde çalışan meslektaşlar
ve örgütler ile ilişkide bulunmak, toplantılarına katılmak, ilgili nükleer tıp alanının tanıtılması için çaba göstermek,
öğrenci, asistan ve teknisyen eğitimine katkıda bulunmak, konuları ile ilgili kurs, seminer ve sempozyumlar düzenlemek,
toplumun eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak ve konuları ile ilgili sorunlarda TNTD YK' na yardımcı olmaktır.
Çalışma grupları özel bazı görevleri yerine getirmek için kısa süreli olarak teşkil edilebilir, görev bitiminde grup
kendiliğinden dağılır.
Madde 3
Çalışma gruplarına üyelik, gönüllülük ve eğitimin uygunluğu esası ile yapılır. TNTD’ ne asil veya fahri üye olan herkes
çalışma gruplarına üye olabilir. Ancak fahri üye sayısı, asil üye sayısını geçemez.
Aktif üye, çalışma grubu toplantılarına ve aktivitelerine bilfiil katılan ve görev alan üyelerdir. Çalışma Grubu Başkanı her
yıl aktif üye listesini TNTD Yönetim Kurulundaki Çalışma Grupları Koordinatörüne gönderir. Çalışma Grubu çekirdek
yönetimi, aktif üyeler arasından Çalışma Grubu başkanının ve Çalışma grubu koordinatörünün önerisiyle TNTD yönetim
kurulunca atanır. Çalışma grubu başkanı, sekreteri ve çalışma grubu çekirdek yönetimi çalışma grubunun yürütme
kurulunu oluşturur.
Çalışma gruplarına yeni üye kabulü, Çalışma Grubu Koordinatörünün yetkisindedir. Başvurular Çalışma Grubu
Koordinatörüne yapılır. Bir kişi en fazla 2 çalışma grubuna üye olabilir ancak sadece tek bir çalışma grubunun başkan
veya sekreteri olabilir.

Madde 4
Çalışma grubu başkanı TNTD YK tarafından üç yıl için atanır. Süresinin bitiminde çalışma grubu başkanı TNTD yönetim
kurulunca bir kez tekrar atanabilir. Çalışma grubu başkanlığına, çalışma grubu sekreterliğine ve çalışma grubu çekirdek
yönetimine atanmak için TNTD’ne asil üye olunması, dernek aidat borcu bulunmaması ve aşağıdaki koşullardan en az
birinin sağlanması zorunludur.
1) Çalışma grubunun konusu ile ilgili geçerli bir diploma, sertifika, yüksek lisans veya doktora sahibi olmak
2) Çalışma grubunun konusu ile ilgili bilimsel aktivitelerde bulunmak, yayın ve pratik uygulama yönünden yeterliliğini
kanıtlamış olmak.
TNTD fahri üyeleri çalışma grubu başkan veya sekreteri olarak atanamaz.

Madde 5
Çalışma grubu başkanı atandıktan sonra en geç bir ay içinde grubundaki üyeler arasından bir sekreter ve çalışma grubu
çekirdek yönetimini oluşturmak üzere 10 üyenin adlarını TNTD Çalışma Grubu Koordinatörüne bildirir. TNTD YK çalışma
grubu başkanı tarafından bildirilen isimlerden 5’ini çalışma grubu çekirdek yönetimi olarak atar.Sekreterin ve çalışma
grubu çekirdek yönetiminin görev süreleri 3 yıldır. Süresinin bitiminde aynı kişiler TNTD YK tarafından tekrar atanabilir.

Madde 6
Yönetim Kurulu üyelerinden biri Çalışma Grupları Koordinatörü görevini üstlenir ve çalışma grupları ile yönetim
kurulunun sürekli iletişimini sağlar, gereken durumlarda çalışma gruplarının toplantılarına katılabilir, yürütme kurulu
veya başkanları ile toplantılar yapar. Çalışma grupları ve komiteler yaptıkları faaliyetleri ve gelecek bir yıl içinde
yapacakları faaliyet planlarını ve bütçe taleplerini yılda bir yazılı olarak Çalışma Grupları Koordinatörüne iletirler. Bu
raporların TNTD YK gündemine alınması zorunludur.

Madde 7
Her çalışma grubu kendi konusu ile ilgili hasta çekim ve kalite kontrollerinin standardizasyonu için uluslararası referans
kaynaklar ile uyumlu çalışmalar yapar ve Türkiye çalışma kılavuzunu hazırlar. İlgili konudaki EANM kılavuzları ile ilgili

görüş bildirir ve Türkiye'deki uygulamaların AB standartlarına uygun olmasını sağlar. Çalışma Kılavuzlarını 2 yılda bir
kez gözden geçirerek değişiklikleri içeren kılavuzu yönetim kuruluna yeniden sunar. Yönetim kurulu bu protokolleri
tüm üyelere iletir.
Ayrıca, kongrelerde çalışma grubu veya komite ile ilgili konulardaki kongre tebliğlerinin değerlendirilmesi, kongrede
yapılacak konferans ve panel içeriklerinin ve konuşmacıların belirlenmesi, çalışma grubunun önerisi ile yönlendirilir. Her
çalışma grubu kendi konusu ile ilgili, ülke çapında tanıtım ve araştırma amaçlı bilimsel faaliyetleri programlar, grupları
konuları ile ilgili diğer tıp veya tıp dışı branşlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi için öneriler geliştirerek yönetim kuruluna
sunar.

Madde 8
Çalışma grupları yılda en az 2 kez toplanırlar. Çalışma grupları, Çalışma Grubu Başkanları tarafından toplantıya çağrılır.
Toplantı üyelerin en kolay ulaşabilecekleri yerde yapılır. Toplantının yapılabilmesi için en az beş üyenin hazır bulunması
gerekir. Bu sayı sağlanamaz ise toplantı bir ay içinde tekrar yapılmak üzere ertelenir. Gene yeterli çoğunluk
sağlanmaması durumunda YK; çalışma grubunu yeniden gözden geçirerek yürütme kurulunu veya grubun tamamını
feshetme yetkisine sahiptir.

Madde 9
Çalışma grupları her yıl, yıllık tasarı bütçelerini oluşturarak TNTD YK na sunarlar. Bütçe, TNTD YK onayından sonra
geçerlilik kazanır. Bütçeyi onaylama, onaylamama veya değişiklik yapma yetkisi TNTD YK’a aittir.

Madde 10
Çalışma grubu başkanları, yıllık faaliyet raporlarının TNTD YK’na ulaşmasının ardından, yılda bir kez TNTD YK
toplantısına katılırlar. Çalışma grubunun faaliyetleri konusunda TNTD YK’na bilgi verir, bilimsel faaliyet programlarını
TNTD YK’na sunar, görüş alışverişinde bulunurlar.

Madde 11
Gereken konularda çalışma grupları oluşturup oluşturmamak, çalışmayan grupları tasfiye etmek, ilgili grupları
birleştirmek ve ek olarak uygun bulduğu yeni çalışma grupları oluşturmak TNTYD YK’nın yetkisindedir.
Madde 12
Bu yönergeyi TNTD YK yürütür.

