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Amaç: 
Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde radyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlarda eğitim 
alan Türk Radyoloji Derneği üyesi uzmanlık öğrencilerini müteakip maddelerde belirtilecek amaçlar 
doğrultusunda bir araya getirmek, eğitim başta olmak üzere özlük hakları ve sosyal sorunları 
konusunda çalışmalarda bulunmak; fikir, çözüm ve davranış şekilleri geliştirmek ve bunları 
gerçekleştirmek için TRD MYK ile birlikte çalışmak. 
    
Kısaltmalar:  
Madde 4. Bu yönergede adı geçen kısaltmalardan, 
TRD, Türk Radyoloji Derneği’ni 
TRDMYK, Türk Radyoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu’nu 
TRYK, Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu’nu 
TTB-UDEK, Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nu 
TTB, Türk Tabipleri Birliği’ni  
ESR, “European Society of Radiology”i ifade eder. 
 
Dayanak: 
Madde 2.TRD tüzüğü 
 
Yapısı: 
Madde 3. 
a)Çalışma Grubu Yönetim Kurulu, radyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan, üniversite ve eğitim 
hastanelerinde görevli bulunan, TRD üyesi radyoloji uzmanlık öğrencileri ile eğitimini yeni 
tamamlayan (uzmanlık eğitimi sonrası ilk 5 yıl içindeki) genç radyoloji uzmanları tarafından 
oluşturulur.  
 
b)Dokuz (9) kişiden oluşan Çalışma Grubu Yönetim Kurulu, TRD üyesi uzmanlık öğrencisi ve genç 
radyoloji uzmanlarından oluşur ve görev süreleri iki (2) yıldır.  
 
c)Yönetim Kurulu seçimi ilgili yıl düzenlenen Ulusal Radyoloji Kongresi sırasında yapılır. 
 
d)Yönetim Kurulu üyeleri yazılı başvuruları ile Yönetim Kurulu’ndaki görevlerinden ayrılabilirler. 
Bunun dışında geçerli mazeret belirtmeden üst üste iki (2), toplamda dört (4) Yönetim Kurulu 
Toplantısı’na katılmayan üye Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır. Mazeret belirtilmesi 
durumunda, belirtilen mazeretin geçerliliği ilgili üyenin mazeret bildirdiği toplantıda diğer üyelerin 
yapacağı oylama ile değerlendirilir ve kabul edilir. Yönetim Kurulu Toplantıları öncelikli olarak, TRD 
tarafından düzenlenen Ulusal Radyoloji Kongresi ve Radyoloji Kış Okulu’nda yapılır. Toplantı notları 
yazılı olarak TRD MYK’ya iletilir. Alınması gereken karar varsa TRD MYK’nın onayına ve bilgisine yazılı 
olarak sunulur.  
 
e)Önceki maddelerde belirtildiği üzere, gerek kendi isteği veya toplantılara mazeretsiz katılmayan  
üyelerin  herhangi bir seçim için yeniden aday olmaları söz konusu değildir. Bu kişilerin adaylıkları 
kesinlikle kabul edilmez. 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Görevleri ve Yükümlülükleri 
 



Madde 5. 
a)Türkiye’de radyoloji uzmanlık eğitimi verilen kurumlarda standardizasyonun sağlanabilmesi, fikir 
üretilmesi için toplantılar, anketler ve benzeri etkinliklerin gerçekleştirilmesi; bu çalışmalarla 
hazırlanacak belgelerin çözüm önerileri ile beraber TRD MYK’ya ve TRYK’ya yazılı olarak iletilmesi, 
 
b)Çalışma grubundaki işleyişin, TRD çalışma grubu yönergesindeki  işleyişe benzer şekilde yürütülmesi 
ve alınan kararların TRD MYK onayı sonrasında elektronik iletişim araçları ve TRD internet sayfası 
aracılığıyla duyurulması, 
 
d)Sempozyum, kurs gibi eğitim toplantıları düzenlenmesi konusunda girişimlerde bulunulması, 
 
e)Eğitim kurumu içinde ve/veya kurumlar arası uzmanlık eğitimi amaçlı sunum ve kurs verilmesi 
konusunda dernekler, çalışma grupları ve bireysel olarak öğretim üyeleri nezdinde girişimlerde 
bulunulması, 
 
f)Radyoloji uzmanlık öğrencilerinin çalışma koşulları ve eğitimleri ile ilgili sorunlarını belirlenmesi 
amacı ile düzenli anket uygulamaları da dahil çalışmalarda bulunulması, sonuçların ve çözüm 
önerilerinin TRD MYK, TRYK ve ilgili eğitim kurumlarına yazılı veya e-posta yolu ile iletilmesi, 
 
g)Radyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlarda uzmanlık öğrencisi temsilcilerinin seçilmesi ve TRD 
Uzmanlık Öğrencisi Çalışma Grubu’na bildirilmesi konusunda girişimlerde bulunulması. 
 
h)TRD Uzmanlık Öğrencisi ve Genç Uzman Çalışma Grubu’nun internet, sosyal medya vb elektronik ve 
iletişim aracını etkin kullanımının sağlanması, 
 
ı)Uzmanlık öğrencisi temsilcileri tarafından, kendi kurumlarındaki diğer uzmanlık öğrencilerinin 
çalışma grubuna üyeliklerinin sağlanması ve üyelik kayıtlarının güncel tutulmasının temin edilmesi, 
 
j) TTB-UDEK tarafından düzenlenen çalışma ve toplantılara katılımın sağlanması, 
 
k)Başta Avrupa Radyoloji Derneği’nin radyoloji uzmanlık öğrencileri ile ilgili organı olan European 
Society of Radiology-RadiologyTrainees Forum Subcommittee olmak üzere, radyoloji uzmanlık 
öğrencileri ile ilişkili her türlü uluslararası kuruluş ve organ ile TRD MYK desteğiyle etkin ilişkilerin 
kurulup, işbirliğinin gerçekleştirilmesi, 
 
l)Uzmanlık öğrencileri arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve güncel tutulması için TRD MYK desteği ile 
sosyal amaçlı toplantılar ve birliktelikler düzenlenmesi. 
 
Bu yönerge TRD MYK onayından sonra yürürlüğe girer. 
 
 
 
 


