
TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ (ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ) EĞİTİM ve 

ARAŞTIRMA BURSLARI 

Türk Dermatoloji Derneği; 2019 yılı içinde, uzmanlık eğitimi alan uzmanlık öğrencilerine “Eğitim 

Destek Bursu” verilmesine karar vermiştir. Burs, Türk Dermatoloji Derneği tüzüğünün 4. maddesine 

dayanılarak ve “Türk Dermatoloji Derneği Bilimsel Etkinliklere Katılım ve Araştırma Destek 

Yönergesi”ne göre verilmektedir. 

Eğitim Destek Bursu, 

1. Araştırma Projeleri Destek Bursu, 

2. Yurt Dışı Kongre Katılım Bursu 

3. Yurt Dışı Eğitim Bursu olmak üzere üç ayrı kategoride verilecektir. 

1. Araştırma Projeleri Destek Bursu; Üniversite veya Eğitim Araştırma Hastanelerinde uzmanlık 

eğitimi almakta olan uzmanlık öğrencilerinin araştırma projelerine 25.000 TL verilecektir. 

2. Yurt Dışı Kongre Katılım Bursu; Üniversite veya Eğitim Araştırma Hastanelerinde uzmanlık eğitimi 

almakta olan uzmanlık öğrencilerine kongre katılım desteği olarak 6.000 TL verilecektir. 

3. Yurt dışı Eğitim Bursu; Üniversite veya Eğitim Araştırma Hastanelerinde uzmanlık eğitimi almakta 

olan uzmanlık öğrencilerinin 3 ay süreli yurt dışı eğitimini kapsamaktadır. Destek bursu, gidiş-dönüş 

uçak bileti ve aylık 6.000 TL olarak belirlenmiştir. 

Uzmanlık Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Bursu; 

Koşullar; 

1-Başvurmanın ön koşulu Türk Dermatoloji Derneği üyesi olmak ve yıllık aidatını ödemiş olmaktır. 

2-Araştırma; Derneğimiz üyesi Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı tarafından yönetilmelidir. 

3- Söz konusu proje herhangi bir kurum tarafından destek almamış olmalıdır. 

4- Birimlerin mevcut araştırma alt yapısı olanaklarıyla gerçekleştirilebilmelidir. 

5- Proje; tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı 

sağlamalıdır. 

6- Araştırmacılar, “etik kurul onayı almak üzere” kendi kurumlarındaki etik kurula başvurmuş ve onay 

aldığını belgelemelidir.  

7- Başvuru dosyasında projenin ayrıntılı olarak bütçesi bulunmalıdır. Alınacak kit veya hizmet için 

proforma faturalar TL olarak hazırlanmalıdır.  

8- Her proje 25.000 TL’yi aşmamak koşuluyla desteklenecektir. 

9- Desteklenen projelerde; alınacak kit veya yapılan hizmetler Türk Dermatoloji Derneği”ne 

faturalandırılacaktır. Kesilen faturaların derneğimize iletilmesini izleyen bir hafta içinde fatura 

bedelleri ödenecektir. 

10- Proje bitirildiğinde çalışma yazılı veya sözlü olarak sunulduğunda ya da yerli veya yabancı yayın 

olduğunda proje "Türk Dermatoloji Derneği tarafından desteklenmiştir" ifade veya ibaresi 

bulunmalıdır. Bu konuda ilk araştırmacıdan taahhütname alınacaktır. 



11- Başvurular Burs Destek programı üzerinden http://bursdestek.turkdermatoloji.org.tr/login adresi 

üzerinden yapılmalıdır. Başvuru dilekçesi, araştırma projesi, araştırmayı yürüten kişinin bilimsel 

özgeçmişi, yayın listesi, projeye katılan diğer üyelerin isim ve adresleri, etik kurul onayı ve projenin 

ayrıntılı bütçesiyle ilgili bilgiler sisteme yüklenmelidir. 

 

Uzmanlık Öğrencileri Yurt Dışı Kongre Katılım Bursu 

Koşullar; 

1. Başvurmanın ön koşulu Türk Dermatoloji Derneği üyesi olmak ve yıllık aidatını ödemiş olmaktır. 

2. Burs başvuruları tüm yıl boyunca yapılabilecektir. Ancak, başvuru, en geç kongre tarihinden 1 ay 

önce yapılmalıdır. 1 aydan az zaman kala yapılan burs istemleri kabul edilmeyecektir. 

3. EADV Kongrelerine katılım bursu alabilmek için EADV’ ye üye olunması şarttır. Başvuruda Üyelik 

numarası bildirilmelidir. 

4. Burs, uluslararası ve dermatolojik açıdan önem taşıyan kongrelerde kabul edilen ve TDD tarafından 

desteklenen toplantılar için sözlü bildirinin sunucusuna verilecektir. 

5. Başvuruların çok olması halinde, daha önce derneğimizden burs almamış üyelerimize öncelik 

verilecektir. 

6. Destek bursu “Kongre Katılımı Belgesi” ve yapılan harcamaların (kongre katılım ücreti, ulaşım ve 

konaklama) faturaları ibraz edildiğinde 6000 TL ödenecektir. 

7. Başka bir kurumdan veya firmadan kısmen de olsa destek alanlar burstan yararlanamazlar. 

Türkiye’de düzenlenen uluslararası toplantılar bu burs kapsamı dışındadır. 

8. Başvurular Türk Dermatoloji Derneği Burs Destek programı üzerinden  

http://bursdestek.turkdermatoloji.org.tr/login     adresi üzerinden yapılmalıdır. Başvuru dilekçesi 

bildiri-konferans kabul yazıları, kısa bir özgeçmiş ve izin belgesi ile bilgiler sisteme yüklenmelidir.  

 

 

Uzmanlık Öğrencileri Yurt Dışı Eğitim Bursu; 

Koşullar: 

1. Türk Dermatoloji Derneği’ne üye olmak ve aidatını yatırmış olmak, 

2. Başvuruların fazla olması halinde; burstan yaşı küçük olanlar öncelikli olarak yararlanacaklardır. 

3. Başvuru sahibinin çalışmak istediği merkez ile önceden yazışması ve kabul yazısının olması 

gerekmektedir. 

4. Üniversite veya Eğitim Araştırma Hastanelerinde uzmanlık eğitimi almakta olan Araştırma 

Görevlilerinin 3 ay süreli yurt dışı eğitimini kapsamaktadır. 

5. Başvuru sahibinin çalışmakta olduğu kurumdan “yurt dışı eğitime gitmesinin uygun olduğunu” 

belirten yazının olması gerekmektedir. 
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6. Gidilecek birimde bu süre içinde araştırma projesi yapacağını belgeleyenlerin sıralamada önceliği 

vardır. 

7. Yabancı dil sınavından toplam puanın en az yarısından (% 50 ve üstü) fazla puan alınmış olmalıdır. 

8. Daha önce derneğimizden aynı burstan yararlanmış üyelerimiz, ancak başvuruların dolmaması 

durumunda değerlendirmeye alınacaktır. 

9. Burs başvuruları Türk Dermatoloji Derneğine Burs Destek programı üzerinden 

http://bursdestek.turkdermatoloji.org.tr/login adresi üzerinden yapılmalıdır. Başvuru dilekçesi, dil 

sınavı sonuç belgesi, bilimsel özgeçmişi, yayın listesi, eğitime gideceği yeri, karşı tarafın kabul yazısı, 

kendi kurumundan gitmesinde sakınca olmadığına dair onay yazısı ve varsa bu süre içinde yapacağı 

araştırma projesiyle ilgili bilgiler sisteme yüklenmelidir.  

 

Saygılarımızla 

TDD Yönetim Kurulu 

 
TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ 
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