
 

 

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Gezici Fellowship Yönergesi 

 

 

1. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (ODCD), ülkemizde Omuz ve Dirsek Cerrahisinin 

yagınlaşması ve gelişmesi amacı "gezici fellowship" başlığı altında eğitim programı düzenler. 

2. Bu amaçla, her yıl ülkemizde önde gelen ve yönetim kurulunca belirlenen merkezlerde, yine 

yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda omuz ve dirsek cerrahisi ile ilgilenen genç ortopedi ve 

uzmanlarının eğitim alması sağlanır. 

3. Eğitim verecek merkezler yönetim kurulunca belirlenir. Belirlenen merkezlerde ilgili Omuz ve 

Dirsek cerrahının uygunluk görüşü alınır ve ilgili merkezin ziyaret edileceği kesinleştirilir. 

4. Yönetim kurulu her yıl "gezici fellowship" programını koordine edecek bir veya daha fazla kişiyi 

(koordinatör) yönetim kurulu üyeleri arasından seçer. 

5. Koordinatörün görevleri: 

1. Koordinatör, yönetim kurulu tarafından belirlenen merkezlerin uygunluklarını ilgili kişiler 

ile mutabık kaldıktan sonra programa dahil olacak merkezleri kesinleştirir. 

2. Merkezlerin kesinleştirilmesinden sonra ardışık olacak şekilde (hafta sonu dışında kesinti 

olmayacak şekilde) programı yapar. 

3. Koordinatör, ukaşım ve konaklama ile ilgili organizasyon için yönetim kurulunun uygun 

göreceği bir firma ile çalışabilir. 

4. Programın duyurusunu yapar ve başvuruları toplar. 

5. Başvuruları yönetim kuruluna getirir ve tanıtır. 

6. Programa katılacak kursiyerler, igili organizasyon firması ve merkezler arasındaki 

koordinasyonu sağlar. 

6. Programa katılacak kursiyerlerin seçimi; 

1. Her bir yönetim kurulu üyesi tarafından her adayın akademik özgeçmişi incelenerek 

aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapılır.  

Puanlama kriterleri; 

1. Hastane ( Üniversite/Eğitim Araştırma/ Özel) 

2. Yaş 



 

 

3. Omuz ve dirsek ile ilgili yayın 

4. Omuz dirsek ile ilgili kongre katılımı 

5. Omuz dirsek ile ilgili kurs katılımı  

2. Her bir kritere 1 ile 10 arasında puan verilir. Tüm üyelerin puanları toplanarak en fazla puanı 

alan adaylar programa seçilirler. 

3. Programa seçilen adaylar sırasına göre aranır. İlk sıradaki adaylar uygunsuzluklarını bildirirse 

bir sonraki aday veya adaylar davet edilir. 

4. Kursiyerler belirlendikten sonra kendilerine programa dahil edildikleri Yönetim Kurulu 

başkanın imzası ile resmi yazı ile ve sözlü olarak bildirilir. 

7. Programın içeriği: 

1. Program başlamdan önce organizasyon firması tarafından tüm ulaşım ve konaklama 

organizasyonu yapılır ve kursiyerlere iletilir. 

2. ODCD bu programa kabul edilen kişilerin ulaşım (şehirler-arası ve şehir-içi) ve konaklama 

organizasyonunu yapar ve tamamınının maliyetini karşılar. 

3. Şehirler-arası ulaşım şehirler arasındaki ulaşım özelliklerine bağlı olarak uçak veya karayolu 

ile düzenlenebilir. 

4. Şehir-içi ulaşımlar önceden planlanması zor olabileceğinden kursiyerler tarafından 

karşılandıktan sonra dernek iktisadi işletmesine belge ibraz edildiğinde kendilerine bedeli 

ödenir. 

5. Bunların dışındaki kursiyerlerin ekstra istekleri kendileri tarafından karşılanır. 

8. Programın yürütülmesi: 

1. Program, daha önce yapılan plana uygun sıralamada yürütülür. 

2. Kursiyerler önce ilk merkezden başlarlar. Merkezdeki ilgili eğitmen kendilerini karşılar. 

3. Merkezlerde teorik ve pratik eğitimin bir arada verilmesi tercih edilir. 

9. Program sonlandıktan sonra kursiyerlere Dernek Yönetim Kurulu başkanın imzası ile 

kursiyerlere programa katıldıklarına dair sertifika verilir. 

10. Kursiyerler eğer dernek üyesi değil iseler dernek üyeliği için kriterleri karşılamak koşulu ile 

üyeliğe davet edilirler. 



 

 

11. Kursiyerler üye olsunlar veya olmasınlar program sonrasında yapılacak derneğin ilk kapalı kış 

toplantısına davet edilirler ve bu toplantıda kendilerine katıldıkları program ile ilgili bir sunum 

yapmaları için olanak sağlanır. 


