TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ GRUBU (TPOG)
GENÇ ARAŞTIRICILARA KISA SÜRELİ YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE
KATILIM DESTEGİ PROGRAMI
1. Tanım
1. TPOG, Uluslararası Pediatrik Onkoloji Derneği’nin (SIOP) yıllık kongresine pediatrik onkoloji
konularında klinik veya laboratuar alanlarında yapılmış çalışmaları sözlü veya poster bildirisi
olarak kabul edilmiş genç araştırıcıları destekler.
2. Her yıl bu amaçla kaç burs verileceği, TPOG Yönetim Kurulu tarafından bütçe olanaklarına
göre önceden saptanır ve Ocak ayında ilan edilir. 2016 yılında bu destek 3 kişi için
verilecektir.
3. Destek, ulaşım giderleri, konaklama (yatak+kahvaltı) giderleri ve kayıt ücreti şeklindedir.
Destek sözlü bildirilerde Avrupa için 1000 USD, Amerika ve diğer kıtalar için 1.500 USD;
poster bildirilerde Avrupa için 500 USD, Amerika ve diğer kıtalar için 1.000 USD ile sınırlıdır.
Döndüğünde aday, 1ay içinde, giderlerin belgelerinin asıllarını katıldığı etkinliğe ilişkin bir
rapor ile birlikte TPOG Yönetim Kurulu’na sunmak zorundadır. Destek getirilen faturalar
karşılığında verilir. Rapor formatı web sitemizden indirilebilir. Adaylar ekteki başvuru
formunu doldurarak gerekli belgelerle birlikte iadeli-taahhütlü olarak TPOG Genel
Sekreterliği adına TPOG ofisine başvururlar (Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği. Kuzgun
Sokak No:79/21 Çankaya/ Ankara). Adaylar arasından seçim Bilim Kurulu tarafından yapılır
ve Yönetim Kurulu’nda son karar verilir. TPOG Yönetim Kurulu bu konuda bir jüri
oluşturabilir, gerek gördüğünde adayları görüşmeye çağırabilir.
2. Başvuru Koşulları
1. Pediatrik onkoloji yan dal eğitimi yapıyor olmak veya pediatrik onkoloji uzmanı olmak
(uzmanlık aldığı tarihten itibaren ilk üç yıl içinde olmak). Pediatrik onkoloji alanında
yan dal uzmanlık eğitimindeki süreyi tamamlamış ama sınava girmediği için pediatrik
onkoloji uzmanı ünvanını almamış adaylar başvurabilirler.
2. Doçent ve profesörler bu desteğe başvuramazlar.
3. Bir eğitim kurumunun (Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, GATA, vb.) klinik ya da laboratuarında
görevli bulunmalıdır.
4. Sözlü bildiri ya da poster bildirisi ile başvuran adayların çalışmalarının tümüyle yurt içinde
yapılmış olması ve bildiri özetinde adayın birinci isim olması zorunludur.
5. Aday bu etkinliğe katılım için bir başka kaynaktan destek sağlamamış olmalıdır.
6. TPOG bursundan yararlanan aday 2 yıl geçmeden yeniden başvuruda bulunamaz (iki yıl üst
üste başvuruda bulunulamaz).
3.Adaylardan İstenen Belgeler:
1. Başvuru Formu
2. Özgeçmiş ve yayın listesi
3. Çalıştığı kurum ya da birim akademik kurulu, başkanı ya da sorumlusu tarafından onay
yazısı.
4. Yan dal sınavına girilmedi ise yan dal süresini tamamladığına dair ilgili birimden alınan yazı.
5. Nitelikleri yukarıda belirtilmiş bilimsel etkinliklere katılacaklar için:
a) Etkinlik ile ilgili belge, varsa davet mektubu ya da kaydolduğunu gösterir belge.
b) Kabul edilen bildirinin özeti ve bildirinin sözlü ya da poster şeklinde kabul edildiğini
belirten belge.

