
 
 

TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ 
PLASTİK CERRAHİ OKULU YÖNETMELİĞİ 

 
 
Madde 1 Tanım ve Amaç 
 
Plastik Cerrahi Okulu, ülkemizde uzmanlık eğitimi veren plastik cerrahi kliniklerini, Türk 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin (TPRECD) çekirdek eğitim 
programında yer alan eğitim amaç ve hedeflere ulaşmalarında desteklemek ve ulusal 
düzeyde kaliteyi arttırarak standardizasyonu sağlamak amacı ile yılda bir kez dernek 
tarafından açılan beş günlük bir eğitim kursudur.  
 
Madde 2 Plastik Cerrahi  Okulun Hedef Kitlesi 
 
Plastik Cerrahi Okulu, 4. ve 5. yıl uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan bir 
programdır ve ücretsizdir. Bütün eğitim alan uzmanlık öğrencilerinin bu okula bir kez 
katılmaları önerilir ve teşvik edilir. Kontenjanın müsait olması ve Yönetim Kurulu 
tarafından tespit edilen ücretin ödenmesi halinde plastik cerrahi uzmanları da 
katılabilirler. 
 
Madde 2 Okulun Yönetsel Yapısı 
 
Plastik Cerrahi Okulu Yönetim Kurulu, Dernek Yönetim kurulu tarafından atanan bir 
başkan ve iki yardımcısı tarafından oluşturulur. Başkan ve yardımcıları Yönetim Kurulu 
içinden veya dışından seçilebilirler. Bu yöneticilerin görev süreleri 2 yıldır. Yönetim 
Kurulu isterse aynı yöneticiler görevlerine sadece bir dönem daha devam edebilirler. 
 
Madde 3 Görev Tanımları 
 
Plastik Cerrahi okulu yöneticiler aşağıdaki görevlerden sorumludurlar ve bu 
sorumlulukları kendi aralarında paylaşırlar: 

a. Ülkede aktif olarak eğitim gören plastik cerrahi uzmanlık öğrencilerinin 
kaydını çıkarmak 

b. Plastik Cerrahi Okulunun her yıl nerede ve ne zaman yapılacağını, katılımcı  
sayısını ve maliyet analizini Yönetim kuruluna sunmak 

c. Yıllık eğitim programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak 
d. Eğitim programında yer alan derslerin amaç ve hedeflerini çıkarmak 
e. Bu amaç ve hedeflere uygun ders verebilecek, eğitim becerileri kursu almış 

eğitmenler saptamak ve kursa davet etmek 
f. Kurs süresince uzmanlık öğrencilerinin tanışmalarını ve kaynaşmalarını 

sağlayacak sosyal programları düzenlemek 
g. Kurs sırasında bizzat kurs yerinde bulunmak 



 
 
 

h. Gerekli hallerde kurslarda ders vermek 
i. Kursta verilen derslerin sunum kalitesini değerlendirmek ve geliştirmek için 

dışarıdan bağımsız Tıp Eğitimcileri ile anlaşarak bütün oturumların 
denetlenmesini sağlamak 

j. Eğiticilerin sunumlarına ilişkin raporlar çerçevesinde eğitmenlere geri 
bildirimde bulunmak 

k. Okulun eğitim programına katılan uzmanlık öğrencilerine kurs öncesinde ve 
kurs sonrasında bilgi düzeyini ölçen testler uygulayarak kursun etkinliğini 
değerlendirmek 

l. Eğitim programı sonunda uzmanlık öğrencilerinden sözlü geri bildirim ve 
anket yoluyla değerlendirme almak ve bu verilerin ışığında eğitim programı, 
sosyal program veya fiziki şartlarda gerekli düzeltmeleri yapmak 

m. Plastik Cerrahi okulu ile ilgili  duyuruları en az 4 ay öncesinden bütün üyelere 
ve uzmanlık öğrencilerine yapmak 

n. Her programın sonunda Yönetim Kuruluna ayrıntılı rapor vermek 
o. Okula katılan öğrencilerin kaydını tutarak aynı kişilerin mükerrer katılımını 

önlemek 
p. Eğitim sırasında bilimsellik, iletişim, eğitmenlik vb konularda gelecek 

vaadeden uzmanlık öğrencilerinin saptanması ve Yönetim Kuruluna 
bildirilmesi 

q. Okuldaki eğitimde kullanılan tüm eğitim materyallerinin dernek web 
sitesinden yayınlanmasının sağlanması 

 
 
Madde 4 Maliyetler 
 
Plastik Cerrahi Okuluna katılan uzmanlık öğrencilerin minimum maliyetle bu eğitimi 
tamamlamalarını sağlamak esastır. Bu amaçla  

a. Kayıt parası ve konaklama parası alınmaz. 
b. Kayıt parası alınmaz, konaklama kendisine aittir.  
c. Ulaşımın sağlanmasında destek olmak için şartlar müsaitse toplu taşım 

araçları kiralanarak büyük şehirden eğitim merkezine transfer yapılabilir 
d. Okul yeri üniversitelerin sosyal tesislerinden seçilerek maliyetler azaltılır 
e. Okula katılan eğitmenlere herhangi bir ücret ödenmez, yol parası desteği 

verilmez. Sadece konaklama bedelleri karşılanır 
f. Okula katılmak isteyen uzmanlardan Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı bir 

kayıt ve konaklama ücreti alınır 
g. Masraflar Dernek bütçesinde eğitime ayrılan yıllık paydan ve gerekirse diğer 

sponsorlardan karşılanır 
 
 



 
 
 
Madde 5 Duyurular 
 
Plastik cerrahi okulu ile duyurular Okul Yönetim Kurulu tarafından, saptanan tarihten 
en az 4 ay once yazılı olarak bütün eğitim kurumu başkanlıklarına ve kayıtlı uzmanlık 
öğrencilerine, e-posta ve web sitesi yoluyla da diğer üyelere duyurulur.   
 
 
Madde 6  Yürürlük 
 
Bu yönetmelik Dernek Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. 
 
 


