Türkiye Nükleer Tıp Derneği Uzmanlık Öğrencileri Kurulu Yönergesi
Madde 1- Bu yönerge, Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) tüzüğünün madde 5, fıkra L de
yazılı olan yetkiye dayanarak TNTD Yönetim Kurulunca 25.05.2008 tarihinde alınan karar ile
uygulamaya konmuştur.
Madde 2- Uzmanlık öğrencileri kurulu uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uzmanlık
öğrencilerinin güncel sorunları için çözüm önerilerinin üretilmesi ve Nükleer Tıp uzmanlık
öğrencilerinin TNTD ve Türk Tabipler Birliği (TTB) bünyesindeki ilgili kurullarda temsil
edilmesi amacıyla kurulmuştur.
Madde 3- Kurul Üyeleri:
a) Uzmanlık öğrencileri kurulu Türkiye’de Nükleer Tıp uzmanlık eğitimi veren kurumlardan
anabilim dalı başkanlıkları yada klinik şefliği tarafından belirlenerek TNTD’ye bildirilen
uzmanlık öğrencisi temsilcileri, TNTD genel sekreteri ve Yeterlik Kurulu’nun
temsilcisinden oluşur.
b) Nükleer Tıp uzmanlık eğitimi veren her kurum uzmanlık eğitiminde en az 2 yılını
doldurmuş, tercihen 3. eğitim yılında olan bir uzmanlık öğrencisi ile kurulda temsil edilir.
Kurumda 2 yılını doldurmuş uzmanlık öğrencisi bulunmadığı taktirde anabilim dalı
başkanı/şefi tarafından görevlendirilecek bir uzmanlık öğrencisi temsilci olarak kurulda
görev alır.
c) Kurulda yer alan temsilcilerin görev süresi uzmanlık eğitimlerinin bitmesi ile sona erer, ve
ilgili nükleer tıp anabilim dalı başkanlığı/şefliği tarafından yeni bir temsilci
görevlendirilir. Uzmanlık öğrencisi olmayan üyelerin görev süresi 2 yıl olup, ikinci yıl
sonunda TNTD yönetim kurulu ve Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu tarafından atama ile
belirlenir.

Madde 4- Uzmanlık öğrencileri kurulu biri TNTD Ulusal Kongre’sinde, biri de TNTD Genel
Merkezi’nde olmak üzere yılda en az 2 kez toplanır.
Madde 5- Toplantı yer ve saati TNTD Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan sonra bir ay
önceden Kurul Başkanı tarafından üyelere duyurulur.
Madde 6- Kurulun ilk toplantısında TNTD Genel Sekreteri kurula başkanlık eder ve toplantı
gündemini oluşturur.
Madde 7- Uzmanlık öğrencileri temsilcileri aralarından Başkan ve Başkan Yardımcısı
seçerler. Kurul başkanı en az 3. yıl kıdeminde olan kurul üyeleri arasından seçilir. Başkanlık
ve Başkan yardımcılığı görevleri uzmanlık eğitiminin bitimi ile sona erer. Kurulun ilk
toplantısındaki başkanlık seçimi sonrası yapılan toplantılarda toplantı gündemi başkan
tarafından oluşturulur.
Madde 8- Kurul başkanı Türk Tabipler Birliği Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu’nda kurulu
temsil eder.

Madde 9- Kurul Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısı, Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu Eğitim
Programlarını Geliştirme, Değerlendirme ve Eşyetkilendirme Komisyonu toplantılarına davet
edildiğinde asistan temsilcisi ve gözlemci üye olarak Kurulu temsilen katılırlar.

