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AMAÇ
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı ve araştırma görevlilerinin yurt dışında Ortopedi ve Travmatoloji ile
ilgili alanlarda araştırma yapabilmelerini desteklemek için kurulmuştur.
BAŞVURU KOŞULLARI
1. T.C. vatandaşı olmak
2. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı veya asistanı olmak
3. TOTBİD asil ya da aday üyesi olmak
4. TOTBİD Etik Kurulu’ ndan son 2 yıl içinde ceza almamış olmak
5. Araştırmayı yürüteceği kurum tarafından davet edilmiş olmak
6. Planlanan çalışmada kullanılan yabancı dili, araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini
belgelendirmek
7. Bu burstan daha önce yararlanmamış olmak.
8. Son üç yıl içinde TÜBİTAK veya YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursu almamış veya almıyor
olmak.

SÜRESİ
Burs süresi; 6 ayı aşmamak koşuluyla, TOTBİD yönetim kurulunun belirleyeceği süre kadardır.
BURS MİKTARI- ÖDEME ŞEKLİ
Bu burs, bir takvim yılı içinde en fazla iki asistan ve iki uzman hekime verilir. Aylık burs miktarı 1.000
Euro dur. Ödemeler aylık olarak yapılır.
ALINAN DİĞER DESTEKLER
Araştırmacı, yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde TOTBİD 'e bilgi
vermekle yükümlüdür. Kısmi destek sağlamış araştırmacı TOTBİD tarafından verilecek destek ayrıca
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belirlenir. Başka kurumdan burs aldığı ve TOTBİD ’e bilgi vermediği saptanan araştırmacıdan verilen
burs miktarı yasal faizi ile geri tahsil edilir.
BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
1. Başvuru dilekçesi
2. Adayın özgeçmişi ve yayınlarının listesi
3. Araştırmanın yapılacağı kurumdan davet mektubu
4. YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL’ den İngilizce veya gideceği ülkenin yabancı dilinden en az
60 almış olmak ya da IELTS, TOEFL gibi sınavlardan karşılık gelen puanı aldığını
belgelendirmek
5. Adayın ayrıntılı araştırma projesi ve çalışma akış planı
6. Adayın araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belirten, kurumu tarafından
düzenlenmiş belge
7. Adayın bilimsel çalışmaları ve akademik nitelikleri hakkında görüş belirten iki referans mektubu
(Mektuplardan biri Bölüm/Anabilim dalı başkanı, Başhekim veya Eğitim Sorumlusundan
alınmış olmalıdır)
SON BAŞVURU TARİHİ
Her yıl 1-31 Mart ve 1-30 Eylül -tarihleri arasında
BURS VERİLME YÖNTEMİ
TOTBİD Yönetim Kurulunun tayin edeceği değerlendirme jürisi tarafından incelenerek, mülakat
sonucunda verilen karar TOTBİD Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Burs değerlendirme jürisi,
biri TOTBİD Yönetim Kurulu üyesi, diğer iki jüri ise TOTEK Yönetim Kurulu üyesi olacak şekilde
belirlenir.
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BURSLARIN BAŞLATILMASI, DEVAMI VE EK SÜRE VERİLMESİ
Adayların bursları, yönetim kurulu tarafından onaylanması, imzalı ve noter onaylı yüklenme ve kefalet
senedini getirmesinden itibaren yürürlüğe girer ve çalışmaya başlamasını takip eden ay ilk ödemesi
gerçekleşir.
1. Bursiyer, tahsis edilen bursu onay tarihinden itibaren bir yıl içinde başlatmak zorundadır.
Bursunu bu süre içinde kullanmayan bursiyer hiçbir hak talebinde bulunamaz.
2. Burs süresi, adaya TOTBİD tarafından tahsis edildiği kadardır. Bursiyerin araştırmasını bu
sürede bitirmesi esastır.
3. Bursiyerin gerekçeli dilekçesi.
4. Yurt dışında çalışacağı kurumun eğitim sorumlusunun yazısı.
5. Türkiye'de çalıştığına dair kurum yazısı.
6. Yurt dışında yaptığı çalışmanın ayrıntılı raporu.

BURSİYERİN KURUMA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Araştırmacı, burs çalışmalarını tamamladıktan sonra en geç 3 ay içinde çalışma raporlarını
TOTBİD Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır. Aksi halde kendisi için yapılmış olan tüm
ödemeleri TOTBİD kararı ile verilen para cinsinden ve yasal faizi ile geri ödemekle
yükümlüdür.
2. Burs süresinin bitiminde, bu sürede çıkan yayınlarının listesini TOTBİD ’e sunmak
durumundadır.
3. Alınan burs ile gerçekleştirilen araştırma kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve
yayınlarda TOTBİD desteğinin belirtilmesi ve yayın örneğinin TOTBİD ’e gönderilmesi
gerekir.
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4. Araştırmacı, TOTBİD 'in bilgisi dışında, kendisine tahsis edilen bursu, başvurusunda belirttiği
yerden başka bir yerde kullanamaz. Aksi halde bursu kesilir, kendisi için yapılmış tüm ödemeler
geri alınır.
5. Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek alıyorsa başvuru esnasında, daha
sonra destek almaya başlaması halinde 15 gün içinde TOTBİD’’e bilgi vermekle yükümlüdür.
Bursiyer yurt içinde veya yurt dışında başka bir kuruluştan destek aldığı (kısmi destek sağladığı)
takdirde, bursiyere TOTBİD tarafından verilecek destek kesilebilir veya azaltılabilir.
DİĞER
1. Bu belgede belirtilmeyen özel durumlarda, TOTBİD Yönetim Kurulu’nun kararları uygulanır.
2. Araştırmacının yükümlülüklerinin ihlali veya gelişme raporlarının yetersiz bulunması
durumunda verilen burs TOTBİD Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir.
3. Araştırmacı, yükümlülüklerin yerine gelmemesi halinde kullanılmak üzere, “Yüklenme senedi
ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi” imzalar.
4. Yükümlülüklerin ihlali halinde düzenlemiş olan “Yüklenme senedi ve Müşterek Borçlu ve
Müteselsil Kefalat Senedi” hükümleri uygulanır.
5. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve son başvuru günü
mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz.
6. Başvuru formu ve eklerin bir asıl ve üç kopya olmak üzere dört ayrı dosya halinde, son başvuru
tarihine kadar TOTBİD ’e ulaştırılması gerekmektedir.

NOT: Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve son başvuru günü
mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz.
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YÜKLENME SENEDİ
Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun saptanması, burs programını
TOTBİD Yönetim Kurulu onayı olmaksızın kendi isteğimle sonlandırmam ve ibraz ettiğim belgelerden
herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde, ………………… TL yasal faizi ile
birlikte ayrıca hükme hacet kalmaksızın TOTBİD’ e ödeyeceğimi şimdiden kabul ederek yüklenirim.

Bu yüklenme senedine yazılı tüm hususlar için meydana gelecek ihtilaflardan dolayı ANKARA
MAHKEMELERİ ile İCRA DAİRELERİNİN SELAHİYETİNİ kabul ve taahhüt ederim
......../........./20.

ADAYIN ADI – SOYADI VE AÇIK ADRESİ ...................................................................... İMZASI
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KEFALET SENEDİ
TOTBİD

temel

bilimler

araştırma

bursu

alan

....................................

oğlu/kızı

.............................................. tarafından verilen yukarıda yazılı yüklenme senedindeki taahhütnamesine
aykırı hareket etmesi nedeniyle TOTBİD tarafından bursunun kesilmesi durumunda yasal faizi ile
birlikte hesap edilecek ......................... TL müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı ile ödeyeceğimi,
çıkacak ihtilaflarda ANKARA MAHKEMELERİ ve

İCRA DAİRELERİNİN SELAHİYETLİ

olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim. ......./...... /.20

MÜTESELSİL KEFİL VE MÜŞTEREK BORÇLUNUN

ADI-SOYADI VE AÇIK ADRESİ:

İMZASI

ONAYLAYAN NOTER

Onay Tarihi : ......../......./ 20 İmza ve Mühür : Adı-Soyadı : ....................................
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