TURK KBB VE BBC DERNEGI YURTDIŞ I EGITIM BURSLARI YONERGESI
1. Türk KBB ve BBC Derneği, yurtiçinde çalışan ü yelerine yurtdışında bilgi ve
gö rgü lerini artırmaları amacıyla karşılıksız burs verir.
2. Burs için başvuran aday Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmalıdır.
3. Aday Türk KBB ve BBC Derneği’ne üye ve aidatlarını düzenli yatırmış olması
gerekir.
4. Adayın Türk KBB ve BBC Derneği Yeterlik yazılı ve sö zlü sınavlarından geçmiş
olması öncelikli şarttır.
5. Başka bir kurumdan destek alan adaya bu burs verilmeyecektir.
6. Burs verilecek KBB alanlarının seçiminde Türk KBB’ında ihtiyaç duyulan eksikliği
hissedilen konular olmasına dikkat edilir.
7. Aday ayrıntılı bir adet ö zgeçmiş (tıp ve uzmanlık diplomaları, yayınlar, bildiriler,
alınan eğitimler, ö dü ller vs) ve çalışma sü resince üzerinde çalışacağı alan veya
planladığı proje ile başvurmalıdır.
8. Burslar eğitim kurumlarında çalışan yardımcı doçent, doçent akademisyenler ve
uzmanlara verilecektir. Bunun dışında alt branş derneklerinin de görüşü alınarak özel
ilgi alanlarına göre profesör akademisyenler ve eğitim hastanelerindeki üst düzey
eğitim uzmanlarına da yönetim kurulu kararı ile destek bursu da verilebilir.
9. Aday, yurtdışında bu faaliyetlerini yü rü tebilecek iyi dü zeyde Ingilizce bildiğini
belgelendirmek zorundadır. Aday, herhangi bir zamanda alınmış TOEFL (CBT 222, PBT
560, IBT 84), ÜDS,KPDS veya YDS’ den 70 puan veya ü zeri veya OSYM Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosuna gö re eşdeğer puan almış olması ve bunu
belgelendirmesi gerekmektedir.
10. Aday Ingilizce dili dışında gidilen ü lkenin geçerli dilini de biliyorsa buna dair belge
sunmalıdır.
11. Aday eğitim hastanelerinde çalışıyorsa eğitim sorumlusu ve idari sorumludan,
ü niversite de öğretim üyesi olarak çalışıyorsa Anabilim Dalı Başkanı ve Dekan dan
birer referans mektubu almalıdır. Ayrıca Üniversitede ise biri kendi üniversitesinden
diğeri başka bir üniversitede ö ğretim ü yesi olan iki Türk KBB ve BBC Derneği
ü yesinden Eğitim hastanesinde ise biri üniversitede eğitim üyesinden diğeri başka bir
eğitim hastanesi eğitim sorumlusundan daha referans mektubu alması
gerekmektedir.

12. Aday gitmek istediği merkezden kabul edildiğine dair yazıyı başvuru dosyasına
eklemelidir. Adayın Tü rk KBB ve BBC sinin gelişimine katkıda bulunacak bir alanda,
kendini kanıtlamış bir merkezde önceden belirlenen bir konuda eğitim alması ve

döndüğünde ülkemizde bu alanda çalışma olanağının olması, bilgi ve görgülerini Türk
KBB hekimlerine eğitim çalışmaları ile aktarması derneğin öncelikli tercihidir.

13. Aday Türk KBB ve BBC Derneği yö netim kurulu tarafından oluşturulacak bir kurul
tarafından sö zlü gö rü sm
̧ eye alınır. Gö rü sm
̧ e sonuçları Türk KBB ve BBC Derneği
Yö netim Kuruluna iletilir.
14. Hangi adaylara burs verileceği Türk KBB ve BBC Derneği Yö netim Kurulu
tarafından saptanır.
15. Burs miktarı ulaşım ve aylık barınma ve muhtelif giderler karşılığını içerir.
Gidilecek ülkeye göre belirlenir (örnek: US için 1000 USD ulaşım + aylık 1500 USD
dir).

16. Burs adayın yurtdışında eğitime başladığı ayın ilk gü nü başlar.

17. Burs sü resi en kısa bir ay en uzun 6 aya kadardır. Burs süresinin bitiminde aday
rapor dü zenler ve Türk KBB ve BBC Derneği’ne gö nderir. Aday burs süresinin
uzatılması için başvurursa düzenliyeceği rapor Türk KBB ve BBC Derneği Yö netim
Kurulu tarafından onaylanması halinde burs devam eder.

18. Bursa hak kazanan aday en geç bir yıl içinde bursu kullanmaya başlamalıdır.
19. Aday burs sü resi bitip yurda dö ndü ğünde Türk KBB ve BBC Derneği’e rapor verir.

20. Adayın burs dolayısı ile yaptığı çalışmaların Uluslararası kabul edilmiş dergilerde
yapacağı yayınların sonunda makalede kişinin bu konuda Türk KBB ve BBC
Derneği’nden burs almış olduğu belirtilmelidir.

