TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ YURTDIŞI KONGRE KATILIM DESTEĞİ
BURSU
Türk Dermatoloji Derneği; 2016 yılı içinde Avrupa’daki kongreler için 1500’er Euro (6 kişi),
denizaşırı ülke kongreleri için 2000 Euro ( 6 kişi) tutarında Yurtdışı Kongre Katılım Destek
Bursu verecektir. Burs, Türk Dermatoloji Derneği tüzüğünün 4. maddesine dayanılarak ve
“Türk Dermatoloji Derneği Bilimsel Etkinliklere Katılım ve Araştırma Destek Yönergesi”ne
göre verilmektedir.
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 2 ay önce yapılmalıdır. 2 aydan az zaman kala yapılan burs istemleri
kabul edilmeyecektir.
3. Bu burs ülkemizi yurtdışında temsil edecek akademisyen ve uzmanlara
çalışmalarını sunmak, bilimsel ortamlarda bulunarak bilimsel işbirliğini
oluşturmak amacıyla verilmektedir.
4. Her yılbaşı duyurulan burs başvurularında o yıl için destek verilecek kongreler
önceden belirlenecektir. Bu kongreler dışında kongre, konferans, sempozyum
katılım destek bursu verilmeyecektir.
5. 2016 yılı için, Avrupa ve dünyada düzenli olarak yapılan uluslar arası saygınlığı
bilinen kongre ve toplantılar desteklenecektir. Burs aynı kişiye yılda en fazla 1 kez
verilebilir.
6. Bunlar dışında ülkemizi bilimsel ortamlarda temsil etmek üzere yapılacak tanı ve
tedavi rehberleri düzenleme toplantıları ile uluslar arası çalışma grupları düzenli
toplantılarına katılmak isteyenlere de TDD YK izniyle destek verilebilecektir.
7. EADV Kongrelerine katılım bursu alabilmek için EADV’ye üye olunması şarttır.
Başvuruda Üyelik numarası bildirilmelidir.
8. Burs, uluslar arası ve dermatolojik açıdan önem taşıyan kongrelerde kabul edilen
sözlü bildirinin birinci yazarına veya aynı kongrelerde konuşmacı olanlara,
çalışmaları tartışmalı poster veya sözlü sunumlu e-poster olarak kabul edilenlere
verilecektir.
9. Yapılacak kongre burs desteği belirtilen miktarları aşmamak koşulu ile fatura ibraz
edilmesi durumunda ödenecektir.
10. Türkiye’de düzenlenen uluslar arası toplantılar bu burs kapsamı dışındadır.
11. Başvuruların çok olması halinde, daha önce derneğimizden burs almamış
üyelerimize öncelik verilecektir. Yurtdışı kongre için firma desteği burstan
yararlanamazlar.
12. Destek bursu; “Kongre Katılımı Belgesi”nin Derneğimize gönderilmesini takiben
ödenecektir.
Başvurular, bildiri-konferans kabul yazıları, kısa bir özgeçmiş ile birlikte, e-posta yoluyla
sekreterya@turkdermatoloji.org.tr veya posta ile aşağıdaki adrese yapılmalıdır.
Saygılarımızla
TDD Yönetim Kurulu
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