TÜRKİYE NÜKLEER TIP DERNEĞİ
ETİK KURUL YÖNERGESİ
Madde 1
Bu yönerge Türkiye Nükleer Tıp Derneği Tüzüğünün Madde II Fıkra (12) ve Madde IV fıkra (C) de
yazılı olan yetkiye dayanarak Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) Yönetim Kurulu (YK)’nca
25.8.2000 tarihinde çıkartılarak uygulamaya konulmuştur.
Madde 2
Etik Kurul (EK), TNTD üyelerinin bilimsel faaliyetleri yanı sıra sosyal davranışları sırasında meslek
ahlak kurallarına uymalarını teşvik amacı ile YK’na yardımcı olur.
Madde 3
EK, TNTD YK seçiminden sonra 3 ay içinde yeni YK tarafından görevlendirilir. YK halen meslekle
ilgili tıbbi veya idari bir görev yapan, Nükleer Tıp dalında en az 15 yıllık meslek deneyimi olan TNTD
asil üyeleri arasından 5 kişiyi EK da görevlendirir. İlk kuruluşunda görevlendirilen 5 kişi arasından
belirlenen 2 sinin 2. yıl sonunda görev süresi dolar ve yerlerine YK tarafından yeniden atama yapılır.
Daha sonraki görevlendirmeler tüm üyeler için 4 yıllıktır ve süresi dolan üyelerin yerine 4 yıl süreyle
yeni üyeler atanır. Bu kişiler arasında en kıdemli olanı EK’a başkanlık eder. EK kendi arasında bir
sekreter seçer. Başkan ve Sekreter; dönemleri süresince EK’un yönetiminden sorumludur. Kararların
en az 3/5 çoğunlukla alınması şarttır.
Madde 4
Kurul, TNTD YK’nca kendine sevk edilen konularda görüş belirlemek üzere EK Başkanı tarafından
toplantıya çağrılır. Toplantı: EK üyelerinin en kolay ulaşabilecekleri yerde yapılır. Kurul toplantıya
çağrıldığı tarihi takip eden en geç otuz gün içinde toplanmak zorundadır.
Madde 5
Etik kurallara uyulmadığına dair ihbarlar YK’na yapılır. İlgili belge dosyası YK tarafından EK’un
başkanına gönderilir. Diğer üyelerin önceden konu hakkında bilgi sahibi olmaları için ayrıntılı gündem
EK sekreteri tarafından kendilerine iletilir.
Madde 6
Toplantının açılabilmesi için beş üyeden en az dördünün hazır bulunması gerekir. Bu çoğunluk
sağlanamaz ise toplantı on beş gün sonraya ertelenir. Gene yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda
YK, EK üyelerini yeniden gözden geçirerek görevden alma ve yeniden atama yetkisine sahiptir.
Madde 7
Kurul, kendisine gönderilen belgeler dosyasındaki bilgilerin karar vermek için yeterli olmadığı
kanısına varırsa bu bilgilerin temini için Başkan veya Sekreter eliyle bizzat yazışma yapılabilir.
Cevabın beklenmesi için geçecek süre bu yönergenin beşinci maddesinde gösterilen sürenin hesabında
dikkate alınmaz.
Madde 8
Kurul kendisine gönderilen belgelere göre söz konusu olayın genel Türk ve Uluslararası Nükleer Tıp
Toplulukları’nın yazılı etik kurallarına uyup uymadığı konusunda görüş bildirir. Bu bildirilen görüş ve
“Etik kurallara uymamaktadır” şeklinde olursa bunun yaptırımı hakkında YK’na görüş bildirir.
Madde 9
EK, etik kurallara uymayan eylem kararına vardığı zaman YK’na önereceği yaptırımlar, Dernek
Tüzüğünün YK’na verdiği yetkilerin yazılı bulunduğu Madde IV fıkra (C-2) kapsamı içinde YK’ca
değerlendirilir. YK, EK’dan gelen öneri ve görüşe uyup uymamakta serbesttir.

Madde 10
Aşağıda belirtilen veya benzeri eylemler ispatlandıkları taktirde EK tarafından kesin olarak “ Etik
Kurallara uymayan Eylem” olarak değerlendirirler.
a. Hak etmediği unvan ve sıfatları kullanmak
b. Yetkisi olmadığı halde Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde gösterilenler dışında unvan ve sıfat
kullanmak
c. Medyada veya internet aracılığı ile yaptığı görsel, işitsel ve yazılı beyan veya ilanlar yoluyla diğer
meslektaşlarını küçük davranışlarda bulunmak ve bu kapsamdaki yayınları medyada yasal yollarla
tekzip etmemiş bulunmak.
d. Memur statüsünde çalışanlar için T.C. yasa ve yönetmelikleri ile tarif edilerek yasaklanmış
olmasına rağmen kar amacı güden ve bulunduğu konumu suistimal eden ticari faaliyetlerde
bulunmak.
e. Medyada kamuoyunu yanıltıcı, abartılı, haksız rekabet koşullarını doğuran reklam veya ilan
vermek veya haber kaynağı oluşturmak.
f. Kamuoyuna yönelik her tür beyanlarında aslında öyle olmadığı halde bir meslek prosedürü
Türkiye’de ilk kez kendisinin uyguladığına dair yanlış beyanda bulunmak.
g. Ülke çapında kamuoyuna mal olmuş kişilerin kendi hastası olduğunu ve/veya hastaların
kimliklerini medya aracılığı ile açıklayarak haksız rekabet koşullarının doğuşunu sağlamak.
h. Kaynak göstermeksizin başka bir çalışmadan alıntı yapmak, intihal (çalma) eylemini
gerçekleştirmek ve bilimsel çalışmada dürüst olmamak.
i. Sağlık Bakanlığı’nca çalışma izinleri onaylanmadığı halde yabancı uyruklu hekimlere iş bulmak
ve çalıştırmak.
j. Medya da tıbbi bir başarıyı suistimal ederek abartarak yayınlatmak.
k. Ücrette ayrımcılık ve komisyon (simsarlık) ilişkilerine yönelmek ve yapmak, hasta üzerinden
kendisine ve başka hekimlere haksız kazanç sağlamak.
l. Sağlık Bakanlığının İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmenliğine aykırı davranışlarda bulunmak.
m. Hasta hakları ve hayvan deneyleri ile ilgili ulusal veya uluslar arası belgelere ve SSYB nin
yayınladığı iyi klinik uygulamaları ve iyi laboratuar uygulamaları prensiplerine aykırı davranmak.
n. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nde gösterilen diğer etik dışı davranışlarda bulunmak.
Madde 11
EK, ”Etik Kuralarla Uymayan Eylem” olarak değerlendirdiği eylemler hakkında aşağıdaki
yaptırımların uygulanmasını YK’ndan talep eder. YK, EK tarafından önerilen yaptırımı görüşmek ve
onayladığı taktirde uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.
Yazılı uyarı
Bilimsel Toplantılarda adının olduğu çalışmalarda bir veya iki yıl sunuş kısıtlaması
TNTD yayın organında bir veya iki yıl yayım kısıtlaması
Özellikle medyada yer alan gerçek dışı veya abartılı bilgiler için TNTD tarafından tekzip
işlemlerinin yapılması
e. Çalışma Grubu ve Komite üyeliklerinin iki yıl veya daha uzun süreyle dondurulması
f. Etik davranışı bir kuruluş olan TTB Merkez Konseyine veya ilgili resmi kurum ve kuruluşlara
duyurulması
g. Dernek üyeliğinden kısa veya uzun süreli ihraç
h. Uygulaması kesinlik kazanan yaptırımların TNTD Yayın Organı’nda basılması ve duyurulması
a.
b.
c.
d.

Madde 12
Bu yönergeyi TNTD Yönetim Kurulu yürütür.

