TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ GRUBU (TPOG)
PEDİATRİK ONKOLOJİ UZUN SÜRELİ YURT DIŞI DESTEK PROGRAMI
Amaç ve Kapsam
Bu programın amacı TPOG üyesi pediatrik onkoloji uzmanlarının yurt dışında geçici eğitim
süreçlerini (en fazla 6 ay ) desteklemeye, böylece onların eğitimine katkıda bulunmaya, uluslar
arası ilişkileri güçlendirmeye ve ortak girişimlere zemin hazırlamaya ilişkin usul ve esasları
belirlemek olup, program bu amaca yönelik yapılacak işlemleri kapsar.
Tanım
1. TPOG pediatrik onkoloji alanlarında yurt dışında eğitici bilimsel, deneyimlerini arttırıcı
programlara (klinik, laboratuar araştırma, gözlem v.b.) katılımını burslarla destekler. Bu destek
TPOG Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kurallar çerçevesinde yapılır.
2. Her yıl bu amaçla kaç burs verileceği TPOG Yönetim Kurulu tarafından bütçe olanaklarına göre
önceden saptanır ve Ocak ayında ilan edilir. TPOG, 2018 yılında 3 kişiyi destekleyecektir.
3. Destek, ulaşım giderleri (bir kereye mahsus gidiş ve dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti) ve Yönetim
Kurulunca belirlenen aylık maaş şeklindedir. 2018 yılı için bu miktar aylık 1250 USD olarak
belirlenmiştir.
4. Adaylar her yıl 01 Haziran tarihine kadar başvurularını yaparlar.
5. Adaylar ekteki başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle birlikte iadeli taahhütlü olarak
TPOG Genel Sekreterliği adına TPOG ofisine başvururlar. Adaylar arasından seçim Bilim Kurulu
ön hazırlığından sonra Yönetim Kurulu’nca yapılır. Jüri gerek gördüğünde adayları görüşmeye
çağırabilir.
6. Adayın yurt dışı eğitim programı, yurt dışına gitmeden önce ya da başladıktan sonra iptal
olduysa, 1 hafta içinde TPOG Yönetim Kurulu haberdar edilmelidir.
7. Program bitiminde TPOG Bilim Kurulu’na ve Yönetim Kurulu’na çalışma dönemini özetleyen bir
rapor sunulmalıdır. Rapor formatı web sayfasından indirilebilir.
8. TPOG Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda bursu iptal etme hakkına sahiptir ve iptal
gerekçelerinde bildirerek, adayı bu konuda önceden haberdar eder.
Programdan yararlanabileceklerin nitelikleri
1. TPOG üyesi olanların üyelik sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir.
2. Başvuran pediatrik onkoloji uzmanı olmalıdır. Ancak, pediatrik onkoloji yan dal eğitim süresini
tamamlamış olup sınava girmedikleri için pediatrik onkoloji uzmanı ünvanı almamış olan
adaylar, TPOG üyesi olmamalarına rağmen başvurabilirler.
3. Doçentler ve profesörler yararlanamaz.
4. Adayın yurt dışında çalışacağı bölümün pediatrik onkoloji ile yakından ilişkili bilim dallarında
olması.
5. Aday, bu etkinliğe katılım için bir başka kaynaktan destek sağlamış ise mutlaka Yönetim
Kurulu’nu bilgilendirilmesi gerekir.
6. Bu burstan yalnız bir kez yararlanılabilir.
7. Aday çalıştığı kurumdan akademik potansiyelini destekleyen 2 adet referans mektubu
getirmelidir
9. Çalışmayı düşündüğü yurt dışındaki kurumdan akseptansı olmalıdır.
Destek miktarı ve sayısı
Bu destek yılda bir kez verilir. TPOG Yönetim Kurulu her yıl desteklenecek uzman sayısını ve
bütçesini belirler.

Desteğe Başvuru
TPOG tarafından ilan edilen başvuru tarihlerine kadar gerekli form doldurulur. İstenilen belgeler ile
TPOG Yönetim Kurulu Sekreterliği adına TPOG ofisine başvurulur. (Türk Pediatrik Onkoloji Grubu
Derneği. Kuzgun Sokak No:79/21 Çankaya/ Ankara). Formlar web sayfasından indirilebilir.
Değerlendirme
TPOG Yönetim Kurulu başvuru tarihinin bitiminden itibaren ilk bir ay içerisinde toplanarak
başvuruları değerlendirir. Gerekirse başvurandan belgeleri yeniden düzenlemesi veya ek belge
sağlaması istenebilir. Değerlendirme sonuçları en geç 3 ay içerisinde başvuru sahiplerine bildirilir.
Seçilen kişiler web sayfasında açıklanır.
Desteğin verilmesi
Ödeme TPOG saymanlığınca gerçekleştirilir.
Destek süresi
En fazla 6 aydır
Desteğin izlenmesi
Bursiyerler 6 ayın bitiminde istenilen formata uygun şekilde bir rapor hazırlamakla yükümlüdürler.
Bu raporlar TPOG Bilim Kurulu tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu’na sunulur. Rapor formatı
web sitesinden indirilebilir.

