TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (TOTBİD)
Yurt Dışı Kısa Süreli Mesleki Ziyaret Bursu

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) tarafından, ortopedi ve travmatoloji
ihtisasını yapmakta olan asistan hekimlerine ve 40 yaş altı uzmanlara yurt dışında mesleki bilgi
ve görgü arttırmalarını sağlamak için burs verilecektir. Bu burs, Ortopedi ve Travmatoloji ile
ilgili tüm alanlarda yapılacak çalışmalar için verilecektir.
BAŞVURU KOŞULLARI
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. TOTBİD üyesi veya aday üyesi olmak,
3. Bursun başlayacağı tarihte; uzmanlar için 40 yaşın altında olmak, asistanlar için ortopedi ve
travmatoloji alanında uzmanlık eğitiminde 3 yılını tamamlamış olmak.
4. Ziyaret edeceği kuruluşça davet edilmiş olmak,
5. Planlanan çalışma merkezinde kullanılmakta olan yabancı dili, gözlem ve iletişimi yürütecek
düzeyde bildiğini belgelendirmek.
6. Bu burstan daha önce yararlanmamış olmak.
BURSUN KULANILABİLECEĞİ ÜLKELER
Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki araştırmalarda önde gelen tüm ülkeler.
SÜRESİ
Davet mektubunun süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmaması kaydıyla, bursların süresi en
az 4 hafta; en fazla 8 haftadır.
BURS MİKTARI - ÖDEME ŞEKLİ
1. Her başvuru döneminde 1 uzman 1 asistan olmak üzere; bir takvim yılı içinde 2 uzman, 2
asistan olmak üzere en çok 4 kişiye burs verilir.
2. Burs miktarı 4 hafta için 1000, 8 hafta için 2000 Euro’dur.
3. Ödeme burs başlamadan önce yapılır.

4. Yol gideri bursiyer tarafından karşılanır.
5. Araştırmacı yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde TOTBİD'e
bilgi vermekle yükümlüdür. Kısmi destek sağlamış bursiyerlere TOTBİD tarafından verilecek
destek ayrıca belirlenir.
BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
1. Adayın özgeçmişi ve yayınlarının listesi,
2. Asistanlar için uzmanlık eğitimi yapmakta olduğu ilgili birimden bu durumlarını belirten
resmi ve onaylı bir belge; uzmanlar için kurumundan çalıştığına dair belge,
3. Ziyaret edilecek kurumdan davet mektubu,
4. Yabancı dil belgesi (YDS en az 60 ve IELTS, TOEFL sınavlarından eşdeğeri puan
belgesi),
5. Bursa başvuru nedenini açıklayan başvuru dilekçesi
6. Adayın araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belirten, kuruluşunca düzenlenmiş
belge. Bu belgede ayrıca adaya kuruluşu tarafından verilebilecek destek (yol gideri, burs, vb.)
belirtilmelidir,
7. Adayın bilimsel çalışmaları ve akademik nitelikleri hakkında görüş belirten iki referans
mektubu, (Mektuplardan biri çalıştığı kurumda anabilim dalı başkanı, eğitim sorumlusu veya
başhekimden alınmış olmalıdır.)
SON BAŞVURU TARİHİ
Başvurular iki dönem olarak, her yıl 1-31 Mart ve 1-31 Ağustos arasında yapılır.
Bursiyer, tahsis edilen bursu onay tarihinden itibaren bir yıl içinde başlatmak zorundadır.
Bursunu bu süre içinde kullanmayan bursiyer hiçbir hak talebinde bulunamaz.
BURSLARIN BAŞLATILMASI, DEVAMI ve YÜKÜMLÜLÜKLER
1. Başvuru formu ve eklerin bir asıl ve üç kopya olmak üzere dört ayrı dosya halinde, son
başvuru tarihine kadar TOTBİD’e ulaştırılması gerekmektedir.
2. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve son başvuru
günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz.

3. Başvurular TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek TOTBİD, TOTEK ve
TOAK yönetim kurullarından 3 jüri üyesi tarafından değerlendirilir.
4. Bu programa yapılan başvurular, ilgili dönemin son başvuru tarihini (Mart ve Ağustos son
haftasını) takip eden 2 ay içinde sonuçlandırılır.
5. Bursiyer seçiminde, diğer kriterleri tutmak kaydıyla aynı konumda olan adaylardan, dil
puanı yüksek olanlara; uzmanlar için TOTEK sertifikası bulunanlara; TOTEK tarafından
akredite edilmiş kurumlarda çalışanlara veya bu kurumlardan uzmanlık alanlara öncelik
verilir.
6. Burs verilmesine karar verilen adayların bursları onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer;
programın "İlke ve Kuralları" na aykırı olmamak ve TOTBİD'ce hazırlanmış noter onaylı
taahhütnameyi getirmek koşulu ile başlatılır.
7. Burs süresi, adaya TOTBİD tarafından tahsis edildiği kadardır. Bursiyerin mesleki
gözlemlerini bu sürede bitirmesi esastır. Bu süre içinde bitirememesi halinde, ek bir ödeme
yapılmaz.
8. Çalışma tamamlandıktan sonra ilgili kurumdan çalıştığı süre ile ilgili belge getirilmelidir.
9. Bursiyer, TOTBİD'in bilgisi dışında, kendisine tahsis edilen bursu, başvurusunda belirttiği
yerden başka bir yerde veya başka bir bilim dalında kullanamaz. Aksi halde bursu kesilir
ve kendisi için yapılmış tüm ödemeler geri alınır.
10. Bursun sonlanmasından sonra 1 ay içinde TOTBİD’e rapor sunulması ve ilk ulusal
kongrede mesleki tecrübeleri ile ilgili poster sunumu gerekmektedir.

