TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU
VE SERTİFİKASYON SINAVI YÖNETMELİĞİ
ÖNSÖZ
Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)’nin kuruluş amaçlarının en önemlilerinden birisi,
Romatoloji Uzmanlarının eğitim standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesi yolu ile
ülkemizde en yüksek kalitede sağlık hizmeti verebilecek yetkinlik, güvenilirlik ve sorumluluk
düzeyinde hekimlerin yetiştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu yönetmelik, TRD amaçlarına
uyumlu olarak TRD yönetim kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışan ancak akademik anlamda
bağımsız ve özerk olan, kar amacı gütmeyen belgelendirme ile akreditasyondan sorumlu
Yeterlik Kurulu’nun oluşturulmasını ve görevlerinin içermektedir. Bu kurulun çalışma ilkeleri
Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu
(TTB-UDEK) yönergesiyle de uyumludur.
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç
Madde 1 – (1) Bu yönetmelik, romatoloji uzmanlık eğitimi standartlarını korumak ve
yükseltmek amacıyla, uzmanlık eğitimi sonrasında meslek içi eğitimin özendirilerek, toplum
sağlığını iyileştirmek hedefiyle Türkiye Romatoloji Derneği bünyesinde Yeterlik Kurulu
oluşturulması, Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) sertifikasyon (yeterlik) sınavlarının
düzenlenmesi ve bu sınavların esaslarının belirlenmesini amaçlamaktadır.
Dayanak
Madde 2 – (1) Bu yönetmelikte yer alan esaslar, Türkiye Romatoloji Derneği Tüzüğü, Tıpta
Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK)
yönergesine uygun olarak düzenlenmiştir.
Bütçe ve Finansman
Madde 3 – (1) Yeterlik Kurulu’nun faaliyetleri için gereken masraflar, belgeleri Türkiye
Romatoloji Derneği Tüzüğü ve vergi mevzuatına uygun olmak kaydıyla Türkiye Romatoloji
Derneği tarafından karşılanır.
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU
Organlar
Madde 4 – (1) Yeterlik Kurulu, aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Yeterlik Genel Kurulu
b) Yeterlik Yürütme Kurulu
c) Yeterlik Denetim Kurulu
d) Yeterlik Eğitim Kurumlarını ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu
e) Sertifikasyon Sınavı Komisyonu
Yeterlik Genel Kurulu
Madde 5 – (1) Yeterlik Kurulu’nun karar alma organı olan Yeterlik Genel Kurulu, geçerli bir
Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) Sertifikasyon Belgesi bulunan Türkiye Romatoloji Derneği
asil üyelerinden oluşur. Herhangi bir nedenle Türkiye Romatoloji Derneği üyeliği sona eren
kişinin, Yeterlik Genel Kurulu üyeliği de sona erer.
Yeterlik Genel Kurulunun Görevleri ve Toplantı Usulü
Madde 6– (1) Yeterlik Olağan Genel Kurulu, her dört yılda bir Türkiye Romatoloji Derneği
Olağan Genel Kurulu zamanında toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı dışında, Yeterlik
Yürütme Kurulu’nun kararıyla veya en az ¼ oranında Yeterlik Genel Kurulu üyesinin imzalı
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talebiyle Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılabilir. Toplantı yeri ve zamanı, Yeterlik
Yürütme Kurulu tarafından, toplantıdan en geç iki hafta öncesine kadar elektronik iletişim
araçları ile üyelere bildirilir.
(2) Genel Kurul toplantılarında, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunda üyenin
olumlu oyu ile karar alınır. Her üyenin bizzat kullanabileceği bir oyu vardır.
(3) Genel Kurul toplantılarında:
a) Yeterlik Yürütme ve Denetleme Kurullarının seçimi,
b) Yürütme Kurulu çalışma raporu ve Denetim Kurulu raporlarının değerlendirilmesi,
c) İşbu yönetmelik hükümlerinde değişiklik yapılması,
d) Yeterlik Kurulu bünyesinde yeni kurulların oluşturulması,
e) Yeterlik Yürütme Kurulu veya tüm üye sayısının 1/10’u oranında Genel Kurul
üyesinin imzalı talebiyle gündeme getirilen öneriler hakkında kararlar alınır.
(4) Yeterlik Genel Kurulu toplantı usulü ile ilgili bu yönetmelikte düzenleme
bulunmayan hallerde, Türkiye Romatoloji Derneği Tüzüğü’nde Genel Kurul toplantılarına
ilişkin hükümler uygulanır.
Yeterlik Yürütme Kurulunun Görevleri ve Toplantı Usulü
Madde 7– (1) Yeterlik Yürütme Kurulu, son beş yıldır romatoloji uzmanlık eğitimi veren
merkezlerin birinde eğitici olarak görev yapan ve TRD Sertifikasyon Belgesi bulunan, Genel
Kurul tarafından dört yıl süreyle seçilen dört üyeden ve Türkiye Romatoloji Derneği’nin görev
süresi sona eren Yönetim Kurulu Başkanı’ndan olmak üzere beş asil ve on yedek üyeden
oluşur. Türkiye Romatoloji Derneği’nin görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Başkanı,
kurulun doğal asil üyesidir. Yürütme Kurulu’nun dört yıllık görev süresi içerisinde, görev
süresi sona eren Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, önceki dönem
Yönetim Kurulu Başkanı’nın yerine Yürütme Kuruluna dâhil olur. Türkiye Romatoloji Derneği
Yönetim Kurulu üyeleri bu kurulda görev alamazlar.
(2) Yeterlik Yürütme Kurulu, kendi arasından başkan, başkan yardımcısı ve genel
sekreter belirler. Her üye en fazla bir dönem Yürütme Kurulu’nda görev alabilir. Yürütme
Kurulu üyeleri, yalnızca bir komisyonda görev alabilirler.
(3) Yürütme Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Toplantı yeri ve zamanı Genel
Sekreter tarafından duyurulur. Toplantılara, oy hakkı mevcut olmayan, en az bir Türkiye
Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi de katılır. Yürütme Kurulu toplantısında kararlar
toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.
(4) Yeterlik Yürütme Kurulu’nun görevleri aşağıda yer almaktadır:
a) Eğitim Kurumlarını ve Programlarını Değerlendirme ile Sertifikasyon Sınavı
Komisyonlarının üyelerini belirlemek, gerekli görülürse üyeleri değiştirmek
b) Komisyonların çalışmalarını denetlemek, komisyonlar tarafından sunulan öneriler
ve raporlar hakkında gerekli kararları vermek
c) TRD Sertifikasyonu ölçütlerinin belirlenmesi, standardizasyonu, TRD Sertifikasyon
Sınavı ve romatoloji eğitimi veren kurumların standartları/akreditasyonları ile ilgili ileriye
yönelik çalışmalar yapmak veya bu konularda komisyonlara görev vermek
ç) Romatoloji uzmanlık eğitiminde kullanılacak müfredatın ve rotasyonların
belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak, romatoloji uzmanlık eğitiminin değerlendirilmesi
için ölçütler belirlemek veya bu konularda komisyonlara görev vermek
d) Ulusal ve uluslararası düzeyde romatoloji uzmanlık eğitimi müfredatının
belirlenmesi konusunda önerilerde bulunmak
e) TRD Sertifikasyon Sınavı’nın yeri, tarihi, sınav giriş ücreti vb. esasları belirleyerek
duyurulmasını sağlamak, adayların sınav başvurularını değerlendirmek, uygun bulunanları
onaylamak
f) TRD Sertifikasyon Sınavı sonuçlarını katılımcılara bildirmek, başarılı olunması
halinde sertifikasyon belgesinin düzenlenmesi sağlamak ve onaylamak
g) Gönüllü eğitim kurumlarının akreditasyonunun yapılması için gerekli koşulları
sağlamak, görevlendirme yapmak ve belgelendirmek
ğ) Yeterlik Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmak, görev dönemi sonunda Genel
Kurul’a sunulmak üzere faaliyet raporu hazırlamak
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h) Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ile ilişkileri
yürütmek, derneğin TTB-UDEK Genel Kurulu’nda temsil edilmesini sağlamak, temsil
konusunda Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu ile işbirliği yapmak
i) Bu maddede sayılanların dışında, işbu yönetmeliğin yürütülmesi için gereken tüm iş
ve işlemleri yapmak, gerekli konularda komisyonlara görev vermek, ihtiyaç duyulması halinde
yeni komisyonlar kurmak
(4) Yeterlik Yürütme Kurulu toplantı usulü ile ilgili bu yönetmelikte düzenleme
bulunmayan hallerde Türkiye Romatoloji Derneği Tüzüğü’nde Yönetim Kurulu toplantılarına
ilişkin hükümler uygulanır.
Yeterlik Denetim Kurulunun Görevleri ve Toplantı Usulü
Madde 8– (1) Yeterlik Denetim Kurulu, en az on yıl romatoloji uzmanlık eğitimi veren
merkezlerde eğitici olarak görev yapmış ve TRD Sertifikasyon Belgesi bulunan, Genel Kurul
tarafından dört yıl süreyle seçilen üç asil ve altı yedek üyeden oluşur. Türkiye Romatoloji
Derneği Yönetim Kurulu üyeleri bu kurulda görev alamazlar ve toplantılara katılamazlar.
(2) Yeterlik Denetim Kurulu, kendi arasından başkan belirler. Denetim Kurulu, en az
iki yılda bir defa toplanır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır.
(3) Yeterlilik Denetim Kurulu’nun görevleri aşağıdadır:
a) Yürütme Kurulu’nun yaptığı çalışmaların tüzük, yönetmelik ve yönergelere
uygunluğunu denetlemek
b) Yürütme Kurulunca belirlenen konularda önerilerde bulunmak
c) Dönem sonunda Genel Kurul’a sunulmak üzere faaliyet raporu hazırlamak
(4) Yeterlik Denetim Kurulu toplantı usulü ile ilgili bu yönetmelikte düzenleme
bulunmayan hallerde Türkiye Romatoloji Derneği Tüzüğü’nde Denetim Kurulu toplantılarına
ilişkin hükümler uygulanır.
Yeterlik Eğitim Kurumlarını ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu
Madde 9– (1) En az biri Yeterlik Yürütme Kurulu üyesi olmak üzere, Yeterlik Yürütme Kurulu
tarafından dört yıl için belirlenen, en az son beş yıldır romatoloji uzmanlık eğitimi veren
merkezlerde eğitici olarak görev yapan ve TRD Sertifikasyon Belgesi bulunan beş üyeden
oluşur. Her üye en fazla iki dönem komisyonda görev alabilir. Komisyon kendi arasında bir
başkan ve bir genel sekreter seçer. Komisyondaki üye sayısının herhangi bir nedenle
eksilmesi halinde, Yürütme Kurulu yeni görevlendirme yapar. Yürütme Kurulu, herhangi bir
nedenle komisyon üyesinin görevine son verebilir.
(2) Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeleri bu komisyonda görev alamazlar
ve toplantılara katılamazlar.
(3) Yeterlik Eğitim Kurumlarını ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu aşağıda
belirtilen konularda görev yapar:
a) Eğitim Kurumlarının talepleri doğrultusunda, Yürütme Kurulu’nca belirlenen esaslar
çerçevesinde, komisyon başkanı ve en az iki üyeden oluşan bir heyet ile ilgili kurumu ve
eğitim programlarını denetlemek, denetim sonucunda rapor hazırlayarak Yürütme Kurulu’na
sunmak
b) Eğitim müfredatı ve eğitim kurumları standartları konularında Yürütme Kurulu’na
önerilerde bulunmak
c) Eğiticilerin eğitimi konusunda Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunmak
d) Yürütme Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
Sertifikasyon Sınavı Komisyonu
Madde 10– (1) En az biri Yeterlik Yürütme Kurulu üyesi olmak üzere, Yeterlik Yürütme
Kurulu tarafından dört yıl için belirlenen, en az son beş yıldır romatoloji uzmanlık eğitimi
veren merkezlerde eğitici olarak görev yapan ve TRD Sertifikasyon Belgesi bulunan beş
üyeden oluşur. Her üye en fazla iki dönem komisyonda görev alabilir. Komisyon kendi
arasında bir başkan ve bir genel sekreter seçer. Komisyondaki üye sayısının herhangi bir
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nedenle eksilmesi halinde, Yürütme Kurulu yeni görevlendirme yapar. Yürütme Kurulu,
herhangi bir nedenle komisyon üyesinin görevine son verebilir.
(2) Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeleri bu komisyonda görev alamazlar
ve toplantılara katılamazlar.
(3) Sertifikasyon Sınavı Komisyonu aşağıda belirtilen konularda görev yapar:
a) Yürütme Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda TRD Sertifikasyon
Sınavı’nı düzenlemek
b) TRD Sertifikasyon Sınavı giriş yeri, tarihi ve yöntemi gibi konularda Yürütme
Kurulu’na önerilerde bulunmak
c) Sınav bilgilerinin Türkiye Romatoloji Derneği’nin internet sitesinde duyurulmasını
sağlamak
ç) Sınava girmek isteyen adayların başvurularını değerlendirerek, bu konuda
hazırlanan raporu Yürütme Kurulu’na sunmak
d) Sınav sonuçlarını ve sonuçlardan oluşturulacak istatistikleri Yürütme Kurulu’na
sunmak
e) Yürütme Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TRD SERTİFİKASYON SINAVI
Sınava Giriş Şartları, Başvuru ve Genel Bilgiler
Madde 11– (1) TRD Sertifikasyon Sınavı, Yürütme Kurulu’nun belirlediği yer ve zamanda
yılda bir defa yapılacak bilgi ve beceri ölçme sınavlarından oluşur. Bilgi ve beceri ölçme
sınavları ayrı yerlerde ve zamanlarda yapılabilir.
(2) Sınavın yeri, zamanı, yöntemi ve başvuruda aranılan belgeler sınav komisyonu
tarafından en az üç ay önceden Türkiye Romatoloji Derneği internet sayfasından duyurulur.
(3) Sınava, Yürütme Kurulu tarafından belirlenen başvuru ücretini ödeyen ve
aşağıdaki şartlardan en az birini taşıyan Türkiye Romatoloji Derneği üyeleri katılabilir:
a) Türkiye sınırları içerisinde yer alan merkezlerin birinde romatoloji uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak
b) a bendinde belirtilen merkezlerin birinde romatoloji uzmanlık eğitiminin son yılının
içerisinde bulunmak
c) Daha önce TRD Sertifikasyon Belgesi’ni almış olmak
(4) Yürütme Kurulu tarafından sınava giriş kontenjanı belirlenmesi durumunda,
sınavın duyurulmasından sonra yapılan başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilir.
(5) Türkiye sınırları dışında yer alan merkezlerde romatoloji uzmanlık eğitimini
tamamlayan üyelerin sınav başvuruları, sınav komisyonunun başvuruya ilişkin
değerlendirmesiyle birlikte Yürütme Kurulu’nun onayına sunulur. Başvuruya ilişkin karar
Yürütme Kurulu tarafından verilir. Bu karara itiraz edilemez
Bilgi Ölçme Sınavı
Madde 12– (1) Bilgi ölçme sınavı, soru tiplerinin sınav komisyonu tarafından belirleneceği en
az yüz adet yazılı sorudan oluşur. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.
(2) Bilgi ölçme sınavı soruları ve cevap anahtarı, sınav komisyonu tarafından
hazırlanır. Sınav komisyonu, sınav sorularını hazırlanırken uygun gördüğü eğiticilerden
yardım ve katkı alabilir.
(3) Sınav soruları hazırlanırken kullanılacak kaynaklar, sınav komisyonunun önerisi
üzerine, Yürütme Kurulu tarafından onaylanarak Türkiye Romatoloji Derneği internet
sayfasından duyurulur.
Beceri Ölçme Sınavı
Madde 13– (1) Beceri ölçme sınavı, sınav komisyonu tarafından belirlenecek en az altı
istasyonda “Yapılandırılmış Objektif Klinik Sınav Sistemi” ne uygun sorular ile gerçekleştirilir.
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.
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(2) Sınav komisyonu, sınav istasyonlarında değerlendirme yapılması için yeterli
sayıda sınav komisyonu veya yeterlik genel kurul üyesi görevlendirir.
Başarının Değerlendirilmesi
Madde 14– (1) Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından değerlendirilir. Bilgi ve beceri
ölçme sınavlarından, ayrı ayrı 60 (altmış) ve üzerinde puan alınması halinde sınavda başarılı
olunduğu kabul edilir. Başarılı olunma puanı, sınav duyurusunda belirtilmek kaydıyla,
Yürütme Kurulu tarafından değiştirilebilir. Sınav sonucu, üyenin Türkiye Romatoloji Derneği
bünyesinde bulunan bilgileri vasıtasıyla, elektronik iletişim araçlarıyla bildirilir. Sınav
sonuçlarına ilişkin veri veya istatistikler, katılımcıların kişisel bilgilerine yer verilmeksizin,
Türkiye Romatoloji Derneği internet sitesinde yayınlanabilir, Türkiye Romatoloji Derneği
etkinliklerinde bu konuda sunumlar yapılabilir.
(2) Sınav sonuçlarına itiraz, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde sınav
komisyonuna yapılır. Sınav komisyonu, itirazı haklı bulursa yeni sınav sonucunu katılımcıya
ve Yürütme Kurulu’na bildirir. Sınav komisyonu tarafından itirazın reddine karar verilmesi
halinde ise, karara karşı itiraz, kararın üyeye elektronik iletişim araçlarıyla tebliğinden itibaren
on beş gün içerisinde Yürütme Kurulu’na yapılır. Yürütme Kurulu’nun itiraz hakkında vereceği
karar kesindir.
TRD Sertifikasyon Belgesi
Madde 15– (1) TRD Sertifikasyon Sınavı’nda işbu yönetmeliğin 14. maddesine göre başarılı
olan üyeye, Yürütme Kurulu tarafından TRD Sertifikasyon Belgesi verilir. TRD Sertifikasyon
Belgesi’nin geçerlilik süresi on yıldır.
(2) Mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar ve 14/1 maddesinde yer alan düzenleme
hariç olmak üzere, TRD Sertifikasyon Belgesi sahibi olan ya da olmayan üyelerin bilgileri
Türkiye Romatoloji Derneği tarafından hiçbir şekilde yayınlanamaz ve paylaşılamaz.
Sertifikasyon Belgesinin Yenilenmesi ve İptali
Madde 16– (1) Sertifikasyon belgesi, üzerinde belirtilen geçerlilik süresinin dolmasıyla birlikte
geçersiz hale gelir. Sertifikasyon belgesinin yenilenmesi için, TRD Sertifikasyon Sınavı’nda
yeniden başarılı olunması gerekir.
(2) Sertifikasyon belgesi, TRD Sertifikasyon Sınavı’nda başarılı olma şartı
aranmaksızın, belgenin geçerlilik süresi içerisinde (son 10 yıl) 16/3 maddesinde belirtilen
TRD tarafından düzenlenen eğitim, öğrenim faaliyetlerine katılımın ve yapılan akademik
çalışmaların yeterli düzeyde olduğunun belgelendirilmesi halinde (toplamda 100 puan ve
üzeri) sona erme tarihinden itibaren on yıl süreyle yenilenir.
(3) TRD tarafından düzenlenen eğitim, öğrenim faaliyetlerine katılımın ve yapılan
akademik çalışmaların yeterli düzeyde olduğunun belgelendirilmesi için aşağıda yer alan
puanlama sistemi esas alınır:
a) TRD Ulusal Romatoloji Kongresine Katılım: Her kongre 10 puan değerindedir.
TRD Ulusal Kongreleri katılımlarından en fazla 50 puan alınabilir.
b) Diğer Toplantılara Katılım: TRD Ulusal Romatoloji Kongresi dışında, TRD
tarafından düzenlenen veya desteklenen kongre, kurs ve diğer eğitim/öğrenim faaliyetlerine
katılım, her etkinlik için 5 puan değerindedir. Bu etkinliklere katılımlardan en fazla 25 puan
alınabilir.
c) Genel Yayınlar: SCI / SCI-exp kapsamına giren dergilerdeki her yayın (orijinal
makale, kısa rapor, derleme, vaka sunumu) 10 puan değerindedir. Diğer ulusal ve
uluslararası dergilerdeki yayınlar ise 5 puan değerindedir.
d) TRD Yayınları: TRD tarafından yayımlanan dergilerdeki her yayın (orijinal makale,
kısa rapor, derleme, vaka sunumu) 10 puan değerindedir.
e) Sözel Bildiri/Poster Sunumu: TRD tarafından düzenlenen veya desteklenen
toplantılarda sunulan her sözel bildiri 10 puan; her poster ise 5 puan değerindedir.
Yukarıda belirtilen yayınlar ile toplamda en fazla 50 puan alınabilir.
(4) Aşağıdaki durumlarda üyenin TRD Sertifikasyon Belgesi, Yürütme Kurulu
tarafından iptal edilir:

5

a) Meslekten men edilmesi
b) Derneğe ya da Yeterlik Kurulu’na verdiği bilgi ve belgelerin doğru olmadığının
anlaşılması
c) TRD Sertifikasyon Sınavı’nda etik dışı davranışta bulunduğunun tespit edilmesi
(5) Gerekli görülmesi halinde, Yürütme Kurulu kararıyla, işbu yönetmeliğin 16/3
maddesinde yer alan kıstaslara eklemeler yapılabilir.
Sınav Esaslarında Değişiklik
Madde 17– (1) Yürütme Kurulu, bu yönetmelikte belirlenmeyen sınav esaslarına ilişkin tüm
düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Yönetmelik ile belirlenen sınav esaslarının değiştirilmesi
durumunda yönetmeliğin 6/3-c maddesi uygulanır.
Yürürlük ve Yürütme
Madde 18– (1) Bu yönetmelik, 17.04.2019 tarihli Türkiye Romatoloji Derneği Olağanüstü
Genel Kurulu tarafından kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
(2) Yönetmelik, Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.
Geçici Maddeler
Geçici Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk Yeterlik Genel
Kurulu toplantısı, Türkiye Romatoloji Derneği’nin 2020 yılında gerçekleştirilecek olan Olağan
Genel Kurul toplantısı yer ve zamanında yapılır.
(2) Bu yönetmeliğin yürürlük tarihi ile ilk Yeterlik Genel Kurulu toplantısı tarihi
arasında görev yapacak olan Yürütme ve Denetleme Kurulları, Türkiye Romatoloji Derneği
Yönetim Kurulu tarafından atanır. Bu maddeye göre atanan kurullar açısından, bu
yönetmelikte belirlenen şartlar ve sınırlamalar uygulanmaz.
Geçici Madde 2- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, en az beş yıl romatoloji
uzmanlık eğitimi veren bir merkezde eğitici olarak çalışan ya da en az üç yıl romatoloji
uzmanı olarak çalışan ve süre kısıtlaması olmaksızın yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi
itibarıyla işbu yönetmeliğin 16/2-3 maddelerinde yer alan belgelendirme şartına (toplamda
100 puan ve üzeri) haiz Türkiye Romatoloji Derneği üyelerine 31.10.2019 tarihine kadar
başvuru yapılarak gerekli belgelerin sunulması kaydıyla TRD Sertifikasyon Sınavı’nda
başarılı olma şartı aranmaksızın TRD Sertifikasyon Belgesi verilir.
Geçici Madde 3- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Türkiye
Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, işbu yönetmeliğin 7/1 maddesi gereği Türkiye
Romatoloji Derneği’nin 2020 yılında gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul toplantısına
kadar Yürütme Kurulu’nda görev alır.
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