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    1. AMAÇ:  

Ortopedi ve Travmatoloji hekimlerinin belirlenen 10 alt branştan (Artroplasti, Artroskopi ve Diz 

cerrahisi, Omuz ve Dirsek Cerrahisi, Omurga Cerrahisi, Travma, Çocuk Ortopedi, Ayak-ayak bileği 

cerrahisi, Yumuşak Doku ve Kemik Tümörleri, ekstremite rekonstrüksiyonu ve uzatma cerrahisi, El 

Cerrahisi ve Mikro cerrahi) birinde teorik ve pratik düzeyde deneyimlerini arttırmak için verilen bir 

burstur.   

     2. BAŞVURU KOŞULLARI:  

a. TC Vatandaşı olmak 

b. TOTBİD asil veya aday üyesi olmak (aidat borcu olmamak) 

c. TOTBİD Etik Kurulu’ndan son 2 yıl içinde ceza almamış olmak  

    3. BAŞVURU BELGELERİ: 

a. TOTBİD Yönetim Kurulu’na hitaben yazılan başvuru dilekçesi 

b. Bursun yapılacağı eğitim kurumu kabul belgesi 

c. Çalıştığı kurumdan izin belgesi  

    4. BAŞVURU TARİHİ: 

      Her yıl, Mart ve Eylül ayları içerisinde başvurular alınır.  

    5. BURS SÜRESİ:  

     2-6 ay arasıdır.                     

    6. BURS SÜRECİ VE İŞLEYİŞİ: 

a. Burslar; Artroplasti, Artroskopi ve Diz cerrahisi, Omuz ve Dirsek Cerrahisi, Omurga cerrahisi, 

Travma, rekonstrüksiyonu ve uzatma cerrahisi, El Cerrahisi ve Mikro cerrahi olmak üzere 10 

temel konuda verilir. 

b. Bir yıl içinde verilecek burs miktarı ve burs alan sayısı, her takvim yılı için bütçe olanakları ve 

özel koşullar dikkate alınarak her başvuru döneminde en fazla 2 kişi ile sınırlıdır. 

c. Her takvim yılı başında, eğitim hastaneleri genelinde yapılacak bir anketle, donanımı yeterli 

eğitim merkezlerinden böyle bir programa katılma yönünde istekli olanlar ve eğitim alanları 

belirlenir. TOTBİD ve TOTEK Akreditasyon belgesi bulunan kliniklerden herhangi bir belge 

talep edilmeyecektir. 
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d. Talepler toplandıktan sonra, uygun pozisyonlar turk-ortopedi grubu ve TOTBİD web sayfası 

aracılığıyla üyelere duyurulacaktır.  

e. TOTBİD, yaşadığı şehir dışında bir merkezde eğitim alacak bursiyerlerin barınma ve diğer 

masrafları için ayda 1000 TL ödemeyi taahhüt eder. Bu tutar, iki yılda bir yönetim kurulu 

tarafından değerlendirilir. 

f. Bu burs, Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. 

g. İstanbul, Ankara ve İzmir dışında görev yapan uzmanların başvurularına öncelik verilecektir. 

h.  Başvurular, TOTEK Yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek, olumlu ya da olumsuz 

görüşler TOTBİD Yönetim Kurulu’na iletilir.   

i. Burs verilecek olan adaylar ile ilgili nihai onayı TOTBİD Yönetim Kurulu verir. TOTEK burada 

danışma kurulu olarak görev yapar. 

j. Eğitim merkezi, bursiyerlerin klinik, ameliyat vb. tüm etkinliklere katılımını sağlamayı ve burs 

süresinin en verimli şekilde tamamlanması için gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmelidir. 

Bursiyer, eğitim alacağı kurumun tüm uygulamalarına katılmayı ve tüm kurallarına uymayı 

peşinen kabul etmelidir.  

k. Her burs programı sonrası gerek Eğitim merkezi gerekse bursiyer, programla ilgili olarak 

TOTBİD’ e geribildirimde bulunmak zorundadır.  

 

 

 

 

 


