
 
 

Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği Uluslararası Gezici Fellowship Yönergesi  

 

1- Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği (TODCD), ülkemizde omuz dirsek cerrahisinin 

gelişmesi ve ülke dışında da tanınırılığının artması için yurt dışı omuz dirsek cerrahisi 

dernekleri ile “uluslararası gezici fellowship” düzenler.  

2- Uluslararası gezici fellowship programı kapsamında ülkemizden seçilecek 

aday/adaylar eğitim görmek için belirlenen karşı derneğin belirlediği eğitim 

merkezlerine giderken, karşı dernek tarafından seçilen aday/adaylar da TODCD 

tarafından seçilen ülkemizdeki eğitim merkezlerine eğitime gelebilir.  

3- Bu program kapsamında, ülkeler arası ulaşım masrafını misafir olan dernek 

karşılarken, karşı ülkedeki konaklama masrafları ve ülke içi ulaşım masrafları misafir 

eden ülke dernek tarafından karşılar.  

4- Uluslarası gezici fellowship in ne zaman ve hangi yurtdışı omuz dirsek cerrahisi 

derneği ile düzenleneceği TODCD ve karşı dernek tarafından ortak karar verilir.  

5- Uluslararası fellowship in süresine TODCD ve karşı dernek ortak karar verir.  

6- Uluslararası gezici fellowship programını koordine edecek bir veya daha fazla kişiyi 

(koordinatör) yönetim kurulu üyeleri arasından seçer.  

7- Koordinatör, karşı dernek koordinatörü ile bağlantıya geçerek programın detayının 

yapılmasını sağlar. Gidilecek merkezler, ulaşım ve konaklama bilgilerini yönetim 

kurulu ile paylaşır ve yönetim kurulundan onay alır.  

8- Uluslararası gezici fellowship programına yapılacak başvurular arasından 1 veya 

maksimum 2 aday TODCD yönetim kurulu tarafindan seçilir. Her bir aday için yedek 

birer aday da aynı dönem başvuruları arasından yönetim kurulu tarafından belirlenir.  

9- Adaylar arasından seçim, adayların akademik özgeçmişleri incelenerek yönetim 

kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre yapılır.  

10- Yurtdışı gezici fellowship programına başvuran adayın TODCD üyesi olması 

gerekmektedir.  

11- Uluslararası gezici fellowship programına başvuracak adayların fellowship in 

yapılacağı tarihte 45 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.  



 
 

 

12- Başvuran adayın gidilecek ülkenin dilini veya ingilizce’yi ileri seviyede bildiğini 

belgelemesi gerekmektedir. (İngilizce için YÖKDİL veya ÜDS sınavından minimum 80) 

13- Uluslararası gezici programın tamamlanması sonrası programa katılmış aday/adaylar, 

program ile ilgili bir geri bildirim raporu hazırlamalı ve program koordinatörüne 

sunmalıdır.  
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