
 

Neden 
Dernek 

 

1) Mesleğinize ve size hak edilen saygınlığın veril-

mesi için, 

2) Mesleğimizin gelişmesi, radyolojik görüntüleme 

hizmetlerinde kalitenin artırılması için, 

3) Mesleğimizin sadece eğitimli kişilerce yapılma-

sı, ehliyetsiz kişilerin önlenmesi için, 

4) Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, özlük 

haklarımızın geliştirilmesi, radyasyona bağlı mes-

lek hastalıklarının son bulması için,  

5) Radyoloji eğitiminin lisans düzeyinde verilmesi  

ve akademik kariyer için, 

6) Meslektaşlarımız arasında birlik beraberlik ve 

dayanışma sağlanması için, 

7) Güçlü bir meslek örgütü olmamız ve radyoloji 

teknisyenlerinin sorunlarının çözüm bulması için, 

   Çözümün Adresi Güçlü TÜMRAD-DER için, 

         İyi Bir Gelecek için, 

                           Gelin Birlik Olalım, 

                                          Yarın Geç Olabilir. 

TÜMRAD-DER 

Tüm Radyoloji Teknisyenleri   
ve Teknikerleri Derneği 
Millet Cad. No.11 İnan İşhanı K.5/510 Aksaray-İSTANBUL 
Tel & Fax: 0 (212) 530 30 23  Gsm: 0 532 292 46 27 
E-posta: tumradder@gmail.com 
Web: www.tumradder.com 

Aidat ödemenin en kolay yolu 

Dernek Aidatımız aylık 3 TL’dir. 



TÜMRAD-DER Nedir? 

TÜMRAD-DER, mesleğimizin geliştirilmesi, 

meslektaşlarımızın  sosyal, ekonomik ve özlük 

haklarının iyileştirilmesi amacıyla 12 Mayıs 

2005 yılında kurulmuş olup 81 ilde örgütlen-

miş bu alanda faaliyet yürüten büyük meslek 

kuruluşudur. 

1) Meslek sorunları, meslek hastalıkları ve özlük 

haklarına ilişkin araştırmalar yapmak, raporlar 

hazırlamak ve ilgili kurumlara iletmek, 

2) Radyoloji Teknikerliği Eğitimi’ni 4 yıllık lisans 

düzeyine çıkarmak için çalışmalar yapmak, 

3) Meslektaşlarımızın çalışma koşullarını iyileş-

tirmek için çalışmalar yapmak, 

4) Radyolojik incelemelerin yasalar ve toplum 

sağlığı açısından uygunluk takibini yapar, ge-

rektiğinde müdahale eder. 

5) Radyolojide hizmet kalitesini yükseltmek için 

araştırmalar yapar, 

6) Ehliyetsiz kimselerin mesleği icra etmesini 

engellemeye yönelik faaliyetler yürütür. 

7) İş arayan meslektaşlarımıza iş bulmaları ko-

nusunda gerekli yardımları sağlar. 

8) Meslektaşlarımızın bilgilerini geliştirmek için 

Kongre, Sempozyum, Seminer vb düzenler. 

9) Dernek üyelerine hukuki destek sağlar. 

10) Dernek faaliyetlerini duyurmak için amaç-

ları doğrultusunda dergi, bülten, gazete vb ya-

yınlar ve üyelerine dağıtır. 

Amacımız 

Hedefimiz 

Hedefimiz, Türkiye’deki tüm meslektaşlarımı-

zı TÜMRAD-DER çatısı altında birleştirmek, 

Hedefimiz, radyoloji eğitiminin lisans düze-

yinde eğitim verilmesini sağlamak, 

Hedefimiz, tüm üyelerimizin sorunlarına çö-

züm, yaralarına merhem olabilmek, 

Hedefimiz, derneğimizi Türkiye Radyoloji 

Teknisyenleri ve Teknikerleri Odası’na  dö-

nüştürmek. 

Sloganımız, İşsiz ve Mutsuz Meslektaşımız 

Kalmayacak! Yeterki Birlik Olalım!. 


