
TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ DESTEK BURSU 

Türk Dermatoloji Derneği; 2023 yılı içinde, bilimsel araştırma projelerine her proje için en fazla 

50.000 TL’ye kadar destek bursu verilmesi planlanmıştır. 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‐ 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‐ Proje 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 için kendi kurumlarındaki etik kurula başvurmuş ve onay 

almış olmalıdır. Ortak çalışmalarda bir kurumdan alınan etik kurul izni yeterli olacaktır. 

7‐ Başvuru dosyasında projenin ayrıntılı olarak bütçesi bulunmalıdır. Alınacak kit veya 

hizmet için proforma faturalar TL olarak dosyaya konulmalıdır. Projelerde kullanılacak ve 

araştırma yapılan merkezin envanterine girecek şekilde demirbaş malzeme alımı için destek 

verilmeyecektir. 

8‐ Her proje 50.000 TL’yi aşmamak koşuluyla başvuruda belirtilen miktarlarla 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 

dergilerde yayınlandığında “Bu araştırma Türk Dermatoloji Derneği tarafından desteklenmiştir" 

ifadesi bulunmalıdır. Ayrıca, proje bitirildiğinde proje ile ilgili TDD’ne proje raporu sunulacaktır. 

Bunlar için taahhütname alınacaktır. 

11‐ Araştırma projesi başvuruları Türk Dermatoloji Derneği Burs Destek programı üzerinden 

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

birlikte 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. 

 

Saygılarımızla 

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu 
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TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ 

Sedat Simavi Sokak No: 42–3 Çankaya –ANKARA  

Telefon: 0 312 441 30 63‐ 0549 833 3 833  

e‐mail: sekreterya@turkdermatoloji.org.tr 


