
TÜRKİYE NÜKLEER TIP DERNEĞİ 
YETERLİK KURULU 

RESERTİFİKASYON (YENİDEN BELGELENDİRME) YÖNERGESİ 
 
Bu yönerge Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yeterlik Kurulu (TNTDYK) tarafından TNTDYK 
yönergesinin Madde 1, Madde 3. Fıkra 3.6 ,3.7 ve Madde 21’e istinaden hazırlanmıştır. 
 
Yeniden Belgelendirme 

1. Tanım: Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) tarafından Yeterlik Belgesi verilen 
Nükleer Tıp uzmanlarının Yeterlik Belgelerinin geçerlilik süresinin sona ermesinin 
ardından yenilenmesidir. 

2. Amaç: Nükleer Tıp uzmanlarının mesleki gelişimlerinin sürekliliğinin teşvik edilmesi, 
güncel bilgiler kılavuzluğunda yeni teorik ve pratik bilgilerin öğrenilmesi ve bu sayede 
bilgi ve beceri düzeyinin artırılarak uzmanlık alanı içerisinde tanı ve tedavide bu bilgilerin 
kullanılmasını sağlamaya çalışmaktır. 

3. Başvuru Koşulları: En az 10 yıl önce Türkiye Nükleer Tıp Derneği tarafından verilmiş 
olan Yeterlik Belgesini almış olmak gerekir. Yeniden belgelendirme süreci tamamen 
gönüllülük çerçevesinde yürütülür. 

4. Yeniden belgelendirme usülleri: 
4.1. Yeniden Belgelendirme için başvuracak adayların bu yönergenin 4.1.1. maddesini 
yerine getirmesi veya Madde 4.1.2 ve 4.1.3’de belirtilen puanları almış olması 
gereklidir. 

4.1.1.TNTD Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından yapılan Yeterlik Sınavına 
veya Online Yeterlik Sınavına girmek ve başarılı olmak. 

4.1.2.Beşinci maddede ve Tablo 1’de ayrıntıları belirtilen etkinliklerden on yıl 
için (ardışık olmayabilir) toplam en az 100 kredi almış olmak. 

4.1.3.On yılını doldurduğu halde başvurmamış olanlar için 100 krediye ek olarak 
on yılı geçen her yıl için 20 puan ve katları (ardışık olmayabilir) almış olmak. 

4.2.  Yeniden belgelendirme başvuruları her yıl Nisan ve Ekim ayında TNTD Yeterlik 
Kurulu Başkanlığına yeterlik belgesi süresi dolmadan en az 6 (altı) ay öncesinden 
başlayarak yapılabilir. Bu amaçla her yıl TNTD internet sayfasından duyuru yapılır. 

4.3.  Başvurular, TNTD  Yeterlik Sınav Komisyonu  tarafından incelenir. Komisyonun 
hazırlayacağı rapor TNTD  Yeterlik Kurulunda görüşülerek koşullara uygun bulunan 
adayların Yeterlik Belgeleri yenilenir. Yeni belgeler başvuruyu takip eden iki ay 
içerisinde hak sahiplerine gönderilir. 

4.4.  Yenilenen belgelerin geçerlilik süresi 10 yıldır. Onuncu yılın sonunda o tarihte 
yürürlükte olan Yeniden belgelendirme Yönergesi koşullarına göre aday yeniden 
belgelendirilmek üzere tekrar başvuru hakkına sahiptir. 

5. Etkinliklerin Kredilendirilmesi:  
Yeniden belgelendirme için aşağıda belirtilen alanlarda kredi işlemi uygulanır. On yılda 
alınacak krediler bu alanların herhangi birinden ya da birkaçından olabilir. Elde edilen 
kredilerin hangi alandan alındığı önem taşımaksızın yıl sonu ve 10 yıllık süreçte 
toplanan kredi puanları esas alınır. Bu etkinliklerin kredi puanları Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 



5.1 Türk Tabipleri Birliği tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, sempozyum, kurs, 
konferans vb. bilimsel toplantılara konuşmacı, oturum başkanı olarak ya da poster ve 
sözlü sunumla katılmak. 
5.2.Uluslararası kredilendirme kurumlarınca kredilendirilmiş uluslararası kongre, 
sempozyum, kurs, konferans vb. bilimsel toplantı katılımlarından sürekli tıp  eğitimi 
(STE) kredileri almak ve/veya bu toplantılara konuşmacı, oturum başkanı olarak ya da 
poster ve sözlü sunumla katılmak, 

5.3. Ulusal/ uluslararası kongre ve toplantı düzenlemek; 

5.4. Ulusal/ uluslararası dergilerde editörlük yapmak. 

5.5. Yapılan bilimsel yayınlardan kredi almak. 

6. Başvuru Dosyası İçeriği: Yeniden belgelendirme başvuru dosyasında bulunması 
gereken belgeler: 
• Başvuru dilekçesi 
• Kısa özgeçmiş 
• Önceki Yeterlik Belgesi örneği 
• Yeniden Belgelendirme Yönergesi Madde 4.1.1 veya Madde 4.1.2 veya Madde 

4.1.3’te belirtilen koşulların sağlandığını gösteren yayın ve faaliyetlerin listesi   
• Aşağıda bilgileri mevcut olan hesaba Yeniden belgelendirme bedeli olan 50 TL’nin 

yatırılması 
• Türkiye Nükleer Tıp Derneği 

IBAN: TR….. 
Açıklama: 

  



PUAN TABLOSU   

Etkinlik Kredi Puanı  
Puan 

1. TTB tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı 
katılımı 

STE-SMG kredi 
toplamı* 

 

2. Uluslararası kredilendirme kurumlarınca kredilendirilmiş uluslararası kongre, sempozyum, kurs, 
konferans vb. bilimsel toplantı katılımı 

CME kredi 
toplamı 

 

3. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda düzenleme kurulu üyesi olmak 50  
4. Uluslararası toplantılarda konuşmacı olarak katılmak 30  
5. Uluslararası toplantılara oturum başkanı olarak katılmak 20  
6. Uluslararası toplantılarda sözel bildiri sahibi olmak 20  
7. Uluslararası toplantılarda poster bildirisi sahibi olmak 15  
8. Uluslararası toplantılarda ödül almış olmak 50  
9. STE ile kredilendirilmiş Ulusal kongre ve sempozyumlarda düzenleme kurulu üyesi olmak 25  
10. STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara konuşmacı olarak katılmak  15  
11. STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara oturum başkanı olarak katılmak 10  
12. STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda sözel bildiri sahibi olmak 10  
13. STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda poster bildirisi sahibi olmak 5  
14. STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda ödül almış olmak 20  
15. Nükleer Tıp alanında yapılmış olan bilimsel toplantılara yerinde veya online katılmak 2  
16. SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde yayımlanan her araştırma makalesi için 25  
17. SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde yayımlanan vaka takdimi, editöre mektup, derleme, 

vb. için 15  

18. “Molecular Imaging and Radionuclide Therapy” de yayımlanan her araştırma makalesi için 12  
19. “Nükleer Tıp Seminerleri” nde yayımlanan her yazı için 6  
20. SCI ve SCI-E dışındaki uluslararası dergilerde yayımlanan her araştırma makalesi için 10  
21. SCI ve SCI-E dışındaki uluslararası dergilerde yayımlanan vaka takdimi, editöre mektup, derleme, 

bölüm, çeviri bölüm vb. için 5  

22. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri için 5  
23. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan vaka takdimi, editöre mektup, derleme, bölüm, çeviri 

bölüm vb. için 3  

24. SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde editörlük (her dergi, her yıl için) 20  
25. Nükleer Tıp Okullarında anlatılan her ders için  5  
26. SCI ve SCI-E dizini dışındaki dergilerde editörlük (her dergi, her yıl için) 10  
27. Ulusal hakemli dergilerde editörlük (her dergi, her yıl için) 5  
28. SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde yayın kurulunda olmak ve/veya hakemlik yapmak 

(değerlendirilen her makale için) 5  

29. SCI ve SCI-E dizini dışındaki dergilerde yayın kurulunda olmak ve/veya hakemlik yapmak 
(değerlendirilen her makale için) 3  

30. Ulusal hakemli dergilerde yayın kurulunda olmak ve/veya hakemlik yapmak (değerlendirilen her 
makale için)  2  

31. Uluslararası kitap editörlüğü/ her bir bölüm yazarlığı/çevirisi (Editör aynı zamanda 
yazar ise yüksek olan puanı alır) 25/15 

 

32. Ulusal kitap editörlüğü/ her bir bölüm yazarlığı (Editör aynı zamanda yazar ise yüksek 
olan puanı alır) 15/10 

 

                                                                                                                                                                TOPLAM PUAN  

STE-SMG: Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim 
CME: Continuing Medical Education 
* STS-SMG kredileri ile ilgili belge TTB STE-SMG elektronik sisteminden yazılı bireysel başvuru ile alınır. TTB web sitesini 
kullanarak eksik etkinlikleri ekleme olanağı vardır. 
http://www.ttb.org.tr/index.php/Kredilendirme/etkinlikkaydi-1384.html 
Aynı bilimsel toplantıda yapılan birden fazla etkinliğin her birinden ayrı puan alınır. 
Birden fazla yazarlı yayınlarda her bir yazar belirtilen puanı ayrı ayrı alır 

  
 


