TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YURTDIŞI EĞİTİM BURSLARI YÖNERGESİ
1. TNDer, üyelerine yurtdışında bilgi ve görgülerini artırmaları amacıyla karşılıksız burs
verir.
2. Her Aralık ayında, bir sonraki yıl için aylık burs miktarı, kaç kişinin burstan
yararlanacağı, başvuru şekli ve burs başvuru tarihleri TNDer tarafından ilan edilir.
3. Burs için başvuran adayın TNDer üyesi olması gerekir.
4. Aday ayrıntılı özgeçmiş (tıp ve uzmanlık diplomaları, yayınlar, bildiriler, alınan
eğitimler, ödüller vs) ve çalışma süresince planladığı proje ile başvurmalıdır.
5. Adayın ÜDS/KPDS/YDS’dan 60 puan ve üzeri veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri Tablosuna göre eşdeğer puan almış olması ve bunu belgelendirmesi
gerekmektedir.
6. Adayın eğitim hastanelerinde eğitim sorumlusu veya idari sorumlu ya da üniversite
öğretim üyesi iki TNDer üyesinden referans mektubu alması gerekmektedir.
7. Aday gitmek istediği merkezden kabul edildiğine dair yazıyı başvuru dosyasına
eklemelidir. Adayın Türk Nöroşirurjisinin gelişimine katkıda bulunacak bir alanda,
kendini kanıtlamış bir merkeze gitmesi istenir.
8. Adayın Türk Nöroşirürji Yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarından geçmiş olması tercih
nedenidir.
9. Aday TNDer yönetim kurulu tarafından oluşturulacak bir kurul tarafından sözlü
görüşmeye alınır. Görüşme sonuçları TNDer Yönetim Kuruluna iletilir.
10. Hangi adaylara burs verileceği TNDer Yönetim Kurulu tarafından saptanır.
11. Bursların, nöroşirurjinin farklı konularında yapılacak çalışmalar için dağıtılmasına özen
gösterilir.
12. Burslar TNDer tarafından isimlendirilebilir (Prof Dr Hakan Caner Bursu, Pediatrik
Nöroşirürji Bursu, Pediatrik Spinal Cerrahi Bursu, Periferik Sinir Cerrahisi Bursu,
Nörovasküler Cerrahi Bursu, Fonksiyonel Cerrahi Bursu, Spinal Cerrahi Bursu,
Nöroonkolojik Cerrahi Bursu vb)
13. Burs adayın yurtdışında eğitime başladığı ayın ilk günü başlar.
14. Burs süresi 6 aya kadardır. Bu süre en çok bir kez olmak üzere 3 ay daha uzatılabilir.
Her 3 ay bitiminde aday ara rapor düzenler ve TNDer’e gönderir. Bu rapor TNDer
Yönetim Kurulu tarafından onaylanırsa gelecek 3 ay için de burs devam eder.
15. Bursa hak kazanan aday en geç bir yıl içinde bursu kullanmaya başlamalıdır.
16. Aday burs süresi bitip yurda döndüğünde TNDer’e rapor verir.
17. Adayın burs dolayısı ile yaptığı çalışmalar makaleye dönüşürse, makalede kişinin
TNDer’den burs almış olduğu belirtilmelidir.

