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Üroonkoloji Derneği tarafından yurt dışında Üroonkoloji alanında çalışma yapacak olan genç
ürologları desteklemek üzere “Üroonkoloji Derneği Kısa Dönem Burs Programı” oluşturulmuştur.
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T.C. vatandaşı olmak
Üroloji uzmanlık eğitimini tamamlamış veya son yıl asistanı olmak
Üroonkoloji alanında çalışma yapacağı kuruluş tarafından davet edilmiş olmak
Başvuru tari inde yaş veya altında olmak
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Aylık burs miktarı 1

(Bin) Amerikan Doları olup, bursun süresi en fazla 3 aydır.

Ek e e ek e e e
1. Adayın özgeçmişi ve yayınlar listesi
2.
zmanlık eğitimini tamamladığını veya son yıl asistanı olduğunu gösterir belge
3. alışmalarını yürüteceği yurtdışı kurum tarafından gönderilmiş olan davet mektubu
4. Adayın çalışmayı neden yapmak istediğini belirtir “Amaç” mektubu
5. Adayın bu çalışma süresince izinli ya da görevli sayılacağını gösteren görevli bulunduğu
kurumun idari sorumlusu tarafından düzenlenmiş belge
6. Yabancı dil belgesi (YDS, TOEFL veya eşdeğeri)
7. Bir tanesi Üroonkoloji Derneği üyesinden olmak üzere, 2 adet referans mektubu
8. Başka bir kuruluştan burs alınıp alınmadığını, alınıyorsa burs miktarını belirten belge
s Ve i
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1. Başvuru süresi bitiminde adayların dosyaları yönetim kurulu 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. Burs verilmesine ak kazanan adaylar Yönetim Kurulu karar tari inden itibaren ay içerisinde
bursa konu çalışmalarına başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde çalışmanın yürütüleceği
kuruma giderek çalışmalarına başlamayan bursiyerlerin burs akları iptal edilir.
siye i Yükü
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1. Bursiyer kendine ta sis edilen bursu, Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu bilgi ve onayı
olmadan başka bir yerde ve amaçla kullanamaz, başkasına devir edemez. Aksi takdirde
bursun geri ödenmesi için Üroonkoloji Derneği tüm ukuksal aklarını kullanmayı saklı tutar.
2. Bursiyer yurda dönmesinden sonra en geç ay içerisinde amaca uygun çalışmalarına ilişkin
bilgileri “Sonuç Raporu” yapılandırmasında Üroonkoloji Derneği Sekreterliği ne ulaştırmakla
yükümlüdür.
3. Sonuçlandırılan çalışma ile ilgili olarak yapılacak yayınlarda Üroonkoloji Derneği desteği
belirtilmeli ve yayınların bir kopyası Üroonkoloji Derneği Sekreterliği ne ulaştırılmalıdır.
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