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Türk Dermatoloji Derneği; 2017 yılı için 3 üyesine, 12 ay süreli yurt dışı destek bursu 

verecektir. Burs desteği, gidiş-dönüş uçak bileti ve ayda 1500 Dolar şeklindedir. Destek, 

Türk Dermatoloji Derneği tüzüğünün 4. maddesine dayanılarak ve “Türk Dermatoloji Derneği 

Bilimsel Etkinliklere Katılım ve Araştırma Destek Yönergesi”ne göre verilecektir. Başvuru 

evrakları tam olan bursiyer için TDDYK ilk toplantısında başvuruyu karara bağlar. 
 

Koşullar; 

 

1. Aday, Deri ve Zührevi hastalıklar uzmanı olmalıdır. 

2. Türk Dermatoloji Derneği’ne üye ve aidatlarını düzenli yatırmış olmalıdır. 

3. Aday, biri kendi çalıştığı kurum diğeri dışarıdan bir eğitim kurumundan olmak üzere 2 

farklı öğretim üyesinden referans mektubu almak zorundadır. 

4. Adayın Türk dermatolojisinin gelişimine katkıda bulunacak bir alanda, gelişmiş bir 

merkezde önceden belirlenen bir konuda eğitim alması ve döndüğünde ülkemizde bu 

alanda çalışma olanağının olması bursların verilmesindeki tercih sebebidir. 

5. Burslarda öncelik sırasıyla eğitim kurumlarındaki yardımcı doçent, doçent 

akademisyenler, uzmanlar ve profesörler biçiminde olacaktır. Aday, yurtdışında bu 

faaliyetlerini yürütebilecek iyi düzeyde İngilizce bildiğini belgelendirmek zorundadır. 

Aday, herhangi bir zamanda alınmış TOEFL (CBT 222, PBT 560, IBT 84), KPDS 

veya YDS’ den 70 puan veya üzeri aldığını gösterir belgeyle başvurmalıdır. 

6. İngilizce dili dışında ise gidilen ülkenin geçerli dilini bildiğine dair belge sunulmalıdır. 

7. Adaylar 3 adet ayrıntılı özgeçmişle (yayınlar, bildiriler, alınan eğitimler, ödüller) ve 

çalışma süresinde üzerinde çalışacağı alan veya planladığı proje ile başvurmalıdır. 

8. Aday  gitmek  istediği  merkezden  kabul  edildiğine  dair  yazıyı  başvuru  dosyasına 

mutlaka eklemelidir. 

9. Başka bir kurumdan destek alan adaya bu burs verilmeyecektir. 

10. Burs için, 31 Mart 2017 tarihine dek başvuru yapılabilir. 

11. Aday yurda döndükten sonra Türk Dermatoloji Derneği’ne rapor vermelidir. 

12. Bursiyer yaptığı çalışmalar sonucunda yapacağı yayınların sonunda TDD’den burs 

aldığını mutlaka belirtmelidir. 

13. Başvurular tüm belgeleri tamamlamak koşuluyla, e-posta yoluyla  

sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine ön-başvuru yapılabilir. 
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