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EGİTİM PLANLAMA KURULUNUN(EPK) GÖREVLERiNE DAİR YÖNERGE

Amaç
MADDE 1 - (1 ) Bu Yönerge, eğitim ve araş tırma faaliyetlerini planlamak, yürütmek

ve gözetmek üzere Türki ye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğ itim ve araştırma
hastanelerinde eğ itim planl ama kuru lu teş kil edi lmesi ve görevlerinin bel irlenmes i a macı yla
h azırlanmı ş tır.

Kapsam
MADDE 2-

hastanelerini ve

eğitim

( 1) Türki ye Kamu Hastaneleri Kurumuna
görevlilerini kapsar.

bağlı eğ itim

ve

araştırma

Dayanak
MADDE 3- (1) 13/0 111983 tarih ve 17927 Mükerrer s ayılı Resmi Gazete'de
ya yıml anan Yataklı Tedavi Kuruml an İş l etm e Yönetme li ğ inin 2 1 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmı ştır.

Eğitim

Plan lama Kurulu(EPK)
MADDE 4- ( 1) Eğ itim ve araştırma faaliyetlerini planlamak. yürütmek ve gözetmek

üzere Türki ye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağ lı genel eğit im ve araştırm a hastanelerinde beş,
dal eğ i tim ve araştırm a hastanelerinde ise üç üyeden o luşan EPK teş kil edilir.
(2) Başhek im E PK ' nın doğa l başkanıd ır. B aşhek imin gözetiminde eğitim görevlileri
tara fından ya pıl acak gizli oylamayla, genel eğitim ve araştırma hastanelerinde dört eğ itim
görevlisi; dal eğitim ve araştırma hastanel erinde ise iki eğitim görevlisi EPK 'ya üye olarak
seçilir. Seçil en üye lerin görev süresi üç y ıldır, süresi dolan üyeler tekrar seçil ebilir. Ayrıca aynı
say ı da yedek üye de gizli oylamayla seçilir. Üyeler aras ından bir başkan ya rdımcı s ı seçilir.
Başkanın bu lunmadı ğı hallerde yardımcı s ı ona vekalet eder. Eği tim görevlisi say ı s ı genel
hastanelerde beş, dal hastanelerinde ise üçten az olanlarda tüm öğretim görevlileri EPK üyesi
olur.
(3) EPK, başhek im başkanlığında, her ay en az bir defa, üye tam say ı s ının üçte ikisinin
katılımı ile to pl anı r. EPK to plantı ya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar a lır. Oyların eşitli ği
halinde Başkanın oy verdi ğ i taraf çoğunlu ğu sağ l am ı ş kabul edilir.
(4) EPK sekretarya hizmetlerini baş heki mlik yürütür ve hizmetler için uygun nitelikte
ve yeterli sayıd a personel görevlendi rir.

EPK
erer.

(5) Üniversitelerl e birl ikte kull anımda olan hastanelerde. birlikte ku llan ım süresince
ettirilm ez, birlikte kullanıma geç i ldi ği s ırada mevcut olan EPK.mn görevi sona

teşekkül

EPK Görevleri
MADDE 5- ( 1) EPK' nın görevleri

ve Di ş He kimli ğind e Uzmanlık Eğitim i Yönetme l i ğ inde akademik kurullara
verilen görev leri yapmak,
b) Kurumun eğitim ve araştırma kapas itesinin oluşturulması ve ge li ştirilmesi için
gerekli tedbirleri belirlemek ve yerine getirilmes i a mac ı y l a bu tedbirleri üst yö netime bildirmek,
a)

Tıpta

ş unl ardır:

•
c) İlgili kliniklerin eği tim so rumlularınca hazırl anan eğit im plan ve programlarını t ı pta
uzmanlık mevzuatı hükümlerine göre değerl end irerek onaylamak,
ç) Kurumun, her eği tim yılı için eğiti m ve araştırma programın ı hazırlamak, yazılı ve
elektronik ortanıd a yayınlamak , bakan lı ğa ileti lmek üzere hastane yöneticisine iletmek,
d) Kurunıda yapılacak ve maddi destek talep edilen bilimsel araştırma projelerini,
o luşturacağı bilimsel değerlendirme ekibi marifetiyle değerlendirmek, uygun görülen projeleri
desteklenmesi önerisi ile hastane yönetimine bildirmek, yürütülmekte olan araştırınal arı n altı
ayda bir verilen ara raporlarını ve nihai raporlarını değerlendirip onay l aınak ,
e) Kurum içi veya kmunı lar aras ı seminer, konferans, bilimsel toplantılar, ulusal ya da
uluslar aras ı kongre, sempozyunı, kurs ve ça lıştay düzenl eme taleplerini değerlendirip karara
bağlanıak,

f) Klinikler aras ı eğitim ça lışmalarını ve uzmanlık öğrenci l erinin rotasyo nlarını
koordine etmek,
g) Uzmanlık öğrencil e rinin eğitim süreleri konusunda ilgi li mevzuatına göre görüş
bildirmek,
ğ) Ulusal ve ulusl araras ı seminer, kurs, kongre ve benzeri bil imsel top l antıları
izleyerek duyurmak, bu top l antıl ara görevlendirme yoluyla katılacakl a rı belirleyerek kurum
amirine bildirmek,
h) Bilimsel araştırmalarda çal ışmak, yurt içi ve yurt dış ı çal ı şmalarla bilgi ve
görgüsünü a rtırmak isteyenl erin görevlendirme tal eplerini değerlendirerek karara bağlamak,
ı) Eğ i tim yılı sonunda kurum ve birim lerde ya pıl a n eği tim ve araştırma çalı şmal arını
değerlendirmek, değerlendirme raporu düzenlemek ve bu raporu kurum amiri veya kurumun
bağlı o ldu ğu kuru luş lar yolu ile her y ıl en geç eylül ayı sonwıa kadar B akanlığa göndermek,
i) Kuruınd a ihtiyaç duyulan bilimsel kaynaklar ve veri tabaniarına eri ş im için kurum
yönetimine öneride bulunmak,
j) Kurum içi eğiti m , araşt ı rma, yayın ve mesleki etik ihlallerini değerlendirerek gereği
için kurum am irini bilgilendirmek, mevcut mevzuat çerçevesinde yaptırım için giri şimlerde
bulunmak,
k) Uzman lık eğitimi d ı şında , sağlık a lanında verilen d i ğer eğitimler (sertifıka l ı
eğitiınle r, hizmet içi eğitiml eri , staj eğitimleri) ile ilgili kurum yönetimine gö rüş vermek,
1) Eğitiml e ilgili eğitim ve öğretim e l emanı görevl endirıne taleplerini değerl endirerek
karara bağl amak.
MADDE 6- ( 1) 3 1110/20 12 tarihli ve 3 13 1 say ı lı Bakan Onay ı ile yü rürlüğe konulan
"Türki ye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşk ila tı Çalı şma Usul Ye Esaslan Hakkında
Yönerge"nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmı şt ı r.

MADDE 7- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık B akanı yürütür.

