
TÜRKİYE NÜKLEER TIP DERNEĞİ ENDÜSTRİ KOMİTESİ YÖNERGESİ 
 
Madde 1- Bu yönerge Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) tüzüğünün 3. maddesi gereğince 
uygulamaya konulmuştur.  
 
Madde 2- TNTD ile Endüstri Komitesi ilişkileri, Türk Tabipleri Birliği Hekim Endüstri ilişkisi 
Bildirgesine uygun olarak yürütülür. 
 
Madde 3- Endüstri komitesi ülke çapında üst düzeyde Nükleer Tıp uygulamalarının yapılması 
ve yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye’de Nükleer Tıp alanında faaliyet gösteren firmalar ile 
Türkiye Nükleer Tıp Derneği’nin ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu komite 
endüstri ile TNTD’nin ilişkilerini koordine eder ve endüstri ile ilgili konularda TNTD’nin 
danışma organı olarak görev yapar. 
 
Madde 4- Komite üyeleri: 
a) Türkiye’de Nükleer Tıp alanında faaliyet gösteren ve TNTD’nin sürekli tıp eğitimi 
faaliyetlerini destekleyen endüstri temsilcileri TNTD yönetim kurulu kararı ile komitede yer 
alırlar ve komite içerisinde seçimle karar verilecek konularda oylamalarda oy hakkına 
sahiptirler. 
b) Oylamalarda oy hakkına sahip olabilmek için ilgili yıldaki TNTD’nin sürekli tıp eğitimi 
faaliyetleri için ez bronz destek paketi satın alarak katkıda bulunmak şarttır. 
c) Hangi firmaların oy hakkı olduğu TNTD sekreterliğinden toplantı öncesi yazılı olarak istenir. 
d) Oy hakları destek yılı ile sınırlıdır. Birlikte paket satın alan firmaların oy hakkı için yaptıkları 
desteğin oranının her bir firma için en az Bronz Paket kadar olması gereklidir.  
e) Türkiye’de Nükleer Tıp ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren ancak TNTD sürekli tıp eğitimi 
faaliyetlerini doğrudan desteklemeyen veya destek miktarları Bronz Paketin altında kalan 
firmalar TNTD yönetim kurulu kararı ile Endüstri Komitesi toplantılarına katılabilirler ancak 
oy hakları bulunmaz. 
 
Madde 5- Endüstri Komitesi, temsilciler arasından 2 yıl süre ile bir Başkan ve bir Başkan 
Yardımcısı seçer. Seçim yöntemi Endüstri Komitesi tarafından belirlenir. TNTD Yönetim 
Kurulu üyeleri seçimde oy kullanamaz. 
 
Madde 6- Endüstri Komitesi Başkanı TNTD Danışma Kurulunda yer alır. Bilimsel 
toplantıların yapılacakları mekanlara ilişkin önerileri Endüstri Komitesi üyeleri ile birlikte 
hazırlar ve TNTD Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunar. 
 
Madde 7- Endüstri komitesi, TNTD Yönetim Kurulu ile biri Ulusal kongrede olmak üzere yılda 
en az 2 kez yüz yüze veya sanal ortamda olmak üzere ortak toplantı yapar. TNTD Başkanı veya 
Genel Sekreteri Endüstri Komitesi ile yapılan ortak toplantılara Başkanlık eder. Toplantı 
gündemi, TNTD Başkanı ve Endüstri Komitesi Başkanı tarafından oluşturur. 
 
Madde 8- Endüstri komitesi ile TNTD Yönetim Kurulu’nun yapacağı ortak toplantıya biri 
TNTD Başkanı veya Genel Sekreteri olmak üzere TNTD Yönetim Kurulu’nu temsilen en az 2 
üye katılır. 
 
Madde 9- Toplantı yer ve saati 1 ay önceden Endüstri Komitesi Başkanı tarafından Endüstri 
Komitesi üyelerine duyurulur. 


