
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Yurt Dışı Kongre Katılım Bursu 

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği tarafından en kısıtılı olarak sağlanan 

burstur. Bursun verilebilmesi için, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği 

Yönetim Kurulu tarafından dernek olanak ve şartları değerlendirilerek, burs verilebilecek 

kongre (öncelikle alanında dünyanın sayılı kongrelerinden olması ve bursiyerin geleceğine 

katkı sağlayacak ve ülkemiz için de faydası olacak olması değerlendirilerek kongre) ve 

desteklenebilecek bursiyer kararı belirlenir. 

Desteklenecek bursiyer sayısı ve kongre, kongre tarihinden en az iki ay önce derneğin web 

sayfasından ve iletişim kanallarından ilan edilir.  

 

Burs Başvurusu İçin Aranılan Şartlar 

 

1. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Üyesi olmak, 

 

2. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık eğitimine devam ediyor olmak, ya 

da Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmak, 

 

3. Çocuk Enfeksiyon Dergisinde Yayın:  

a. Kendisinin, ya da  

b. Başvuruda referans alacağı, başvuru sırasında çalışmakta olduğu Çocuk 

Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ünitesi veya Kliniği’nde beraber çalıştığı 

Derneğimiz Üyesi’nin  

son iki yıl içerisinde Çocuk Enfeksiyon Dergisi’nde yayınının olması, 

 

4. Çocuk Enfeksiyon Dergisi’nde Hakemlik:  

a. Kendisinin ya da  

b. Başvuruda referans alacağı, başvuru sırasında çalışmakta olduğu Çocuk 

Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ünitesi veya Kliniği’nde beraber çalıştığı 

Derneğimiz Üyesi’nin son iki yıl içerisinde Çocuk Enfeksiyon Dergisi’nde en 

az bir kez hakemlik yapmış olması, 

 

5. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi’ne devam edenlerin birlikte 

çalıştıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Üyesi’nden 

referans mektubu, 

 

6. Burs başvurusunda bulunulan kongrede, poster, sözü sunum olması öncelik olarak 

değerlendirilecektir.  

 

3. ve 4. maddede, referans olacak Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyemiz, her 

başvuru döneminde ancak bir adaya referans olabilir,  

 

Burs Başvurusunu Kimler Yapabilir* 

 

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Üyesi olup; 



 

1. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal Eğitim almakta olanlar, 

 

2. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları, 

 

*Daha önce bu burstan faydalanmış olanlar, daha önce bu burstan faydalanma sayılarına göre 

sıralamada daha geri de yer alırlar,  

 

Burs Miktarı 
 

Dernek yönetim kurulu tarafından burs verileceği açıklanmış olan kongreye kayıt ve 

konaklama ücretlerinin tamamını karşılayacak şekilde olacaktır.  

 

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Yönetim Kurulu; dernek olanaklarını 

da gözeterek, kısmen, tamamen veya desteklenen adayların sıralamadaki sıralarını gözeterek 

ulaşım desteğini de bu burs çerçevesinde değerlendirerek adayı destekleyebilir.  

 

Burs Başvurusu 

 

1. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Yönetim Kurulu tarafından 

destek açıklaması yapılmasını takip eden 15 iş günü içerisinde başvuru yapılmalıdır, 

 

2. Kongreye katılım isteğini ve amacını açıklayan başvuru dilekçesi, 

 

3. Destekleneceği açıklanmış olan kongrede kabül edilmiş sözlü veya poster şeklinde 

bildiri başvurusu veya mevcut ise kabül edildiğini belirtir, belge* 

 

4. Referans mektubu (Burs Başvurusu için aranılan şartlar kısmında detayları verildiği 

üzere), 

 

5. Dernek Üyelik bilgisi,  

 

6. Çocuk Enfeksiyon Dergisi’nde yayın ve hakemlik bilgilerini içeren başvuru mektubu, 

 

 

Belgeler ıslak imzalı olarak, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği 

Sekreterliğine elden imza karşılığı veya iadeli taahhütlü olarak posta yolu ile teslim 

edilmelidir.  

 

* Kabül edilme belgesi öncelikli olarak tercih edilir, ancak süre nedeni ile başvuru belgesi de 

ilk değerlendirme için kullanılabilir.  

 

 

Burs Kullanımı Sonrası 
 

Bursu kullanan, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Üyeleri katılımları 

sonrasında; 

 

1. Kongre katılımına dair belge, 

 



2. Kongre katılımının, bursiyerin mesleki tecrübesine katkısını belirten kısa bir sonuç 

raporu iletilmelidir, 

 

Burs kullanımı sonrası istenilen belgelerin iletilmemesi veya eksik iletilmesi, bir sonraki 

dönem hem başvuru sahibinin, hem de başvuru yapan merkezin burs başvuruları hakkının 

ortadan kalkmasına neden olur.  

 


