Değerli Üyelerimiz,
Bilindiği üzere her yıl genellikle Nisan ayı içerisinde olmak üzere Ulusal Nükleer Tıp Kongremizi
gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca, Türkiye Nükleer Tıp Derneği Tüzüğü’ne göre, kongremiz ile eş
zamanlı Derneğimizin Genel Kurulu iki yılda bir Nisan ayında yapılmaktadır. Son Genel Kurul,
2018 yılında yapılmıştı. Bu nedenle 2020 yılı Nisan ayı içinde yeni Genel Kurulumuzun
kongremiz ile yine eş zamanlı yapılmasını planlandı.
Ancak bilindiği gibi İçişleri Bakanlığımızca 16.03.2020 tarihinde resmi internet sitesinden
yapılan açıklama ile 81 İl Valiliği’ne Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri hakkında bir Genelge
gönderildiği duyurulmuştur. Genelgeye göre Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf)
genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya
getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri
hariç) 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelendiği bildirilmiştir.
Buna istinaden Derneğimiz Ulusal Kongresi ileri bir tarihe ertelemiş ve bu durum sizlere sosyal
medya hesaplarımız ve dernek web sitemiz aracılığıyla duyurulmuştur. Ulusal Kongremizin
meslek içi eğitime, güncel bilgiye ve çalışma verilerine ulaşmaya katkı sağlamakta, yapılan
sunumlar doçentlik atamaları ve benzeri akademik faaliyetlerde kullanılmaktadır. Her yıl
kesintisiz bir şekilde devam eden ve bu yıl otuz ikincisini yapmayı planladığımız Ulusal
kongremizi alışılmış döneminin dışında da olsa yaz/sonbahar sezonunda gerçekleştirebilmek
için çabamız ve beklentimiz devam etmektedir.
Bununla birlikte Ulusal kongremiz esnasında gerçekleştirmeyi planladığımız Dernek Genel
Kurulumuzun, mevcut durum nedeniyle, tüzüğümüze de belirtilen tarihlerde yapılıp
yapılamayacağı konusunun ayrıca açıklığa kavuşturulması gerekli olmuştur. Herhangi bir
hukuksal problem yaşanmaması amacıyla konuya ilişkin Ankara Valiliği, İl Sivil Toplumla
İlişkiler Müdürlüğüne Genel Kurulumuzun kongreden ayrı da olsa yapılması hakkında görüşü
sorulmuştur. İlgili müdürlük yukarıda bahsi geçen genelgeye istinaden seçim gündemiyle de
olsa herhangi bir toplantının mümkün olamayacağını bildirmiştir. Halihazırda Dernek Genel
Kurulunun yapılması konusunda gerekli olan süreç başlatılamamaktadır ve ne zaman
başlatılabileceği de belli değildir.
Derneğimizi ilgilendiren tüm Covid-19’a bağlı kısıtlılıklar ve diğer süreçler Yönetim Kurulumuz
tarafından yakinen takip edilmekte olup, gerek Ulusal Kongremiz gerekse Dernek Genel
kurulumuzun ne zaman ve nasıl yapılacağı İçişleri Bakanlığımızca yapılacak yeni açıklama ve
genelgelere göre düzenlenecek ve sizlere duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
TNTD Yönetim Kurulu

