
TÜRK ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ
ÜROONKOLOJİ BURSU

ÜROONKOLOJİ BURSU Üroonkoloji Derneği tarafından yurt dışında Üroonkoloji alanında klinik veya 
temel bilimsel araştırma veya çalışma yapacak olan genç ürologları desteklemek üzere “Üroonkoloji Burs 
Programı” oluşturulmuştur. 

Başvuru Koşulları
1.  T.C. vatandaşı olmak, 
2.  Üroloji uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak, 
3.  Üroonkoloji alanında araştırma/çalışma yapacağı kuruluş tarafından kabul edilmiş projesi bulunmak ve 

davet edilmiş olmak,
4.  Başvuru tarihinde 35 yaş veya altında olmak. 

Burs Miktarı ve Süresi
Aylık burs miktarı 1000 (Bin) Amerikan Doları olup, bursun süresi en fazla 6 aydır. Burs ödemeleri üçer aylık 
dilimler halinde iki defada yapılır.
 
Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler
1.  Adayın özgeçmişi ve yayınlar listesi, 
2.  Uzmanlık eğitimini tamamladığını gösterir belge, 
3.  Çalışmalarını yürüteceği yurtdışı kurum tarafından gönderilmiş olan davet veya proje kabul mektubu, 
4.  Ayrıntılı proje önerisi, 
5.  Adayın araştırma/çalışmayı neden yapmak istediğini belirtir “Amaç” mektubu, 
6.  Adayın araştırma süresince izinli ya da görevli sayılacağını gösteren görevli bulunduğu kurum tarafından 

düzenlenmiş belge, 
7.  Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL), 
8.  Bir tanesi çalıştığı kurumdaki birim amirinden olmak üzere, 2 adet referans mektubu, 
9.  Başka bir kuruluştan burs alınıp alınmadığını, alınıyorsa burs miktarını belirten belge. 

Burs Verilme Yöntemi
1.  Başvuru süresi bitiminde adayların dosyaları jüri tarafından, önerilen proje, adayın akademik nitelikleri 

ve referansları göz önüne alınarak değerlendirilir. 
2.  Adayın başka bir kurumdan burs alıyor/alacak olması Üroonkoloji Bursu için başvurmasını engellemez. 

Ancak, aynı koşulları taşıyan adayların değerlendirilmesi sırasında başka yerden burs almayan adaylara 
öncelik tanınır. 

3. Jüri kararını gerekçeli bir rapor eşliğinde Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu’na sunar. Nihai karar 
Yönetim Kurulu tarafından verilir. 

4. Burs verilmesine hak kazanan adaylar Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bursa 
konu çalışmalarına başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde araştırma/çalışmanın yürütüleceği 
kuruma giderek çalışmalarına başlamayan bursiyerlerin burs hakları iptal edilir. 

Bursiyerin Yükümlülükleri
1.  Bursiyerler kendilerine tahsis edilen bursu, Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu bilgi ve onayı olmadan 

başka bir amaçla kullanamazlar. 
2.  Çalışmalarını tamamlayarak yurda dönen bursiyerler en geç 6 ay içerisinde, yurt dışında yaptıkları 

araştırma/çalışmanın sonuçlarını içeren ayrıntılı bir “Proje Sonuç Raporunu” Üroonkoloji Derneği 
Sekreterliği’ne ulaştırmakla yükümlüdürler. 

3.  Sonuçlandırılan araştırma/çalışma ile yapılacak yayınlarda Üroonkoloji Derneği desteği belirtmeli ve 
yayınların bir kopyası Üroonkoloji Derneği Sekreterliği’ne ulaştırılmalıdır. 

Son Başvuru Tarihi
1 Eylül 2006


