
 

Türkiye Psikiyatri Derneği 

20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu 

24-25 Ekim 2015   

İstanbul (Titanik Port Otel – Bakırköy) 

 

 

Değerli meslektaşlarımız, 

1995 yılında psikiyatri asistan ve uzmanlarının bir araya gelerek büyük bir istek ve enerjiyle kurduğu 

Derneğimiz 20. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Eğitim ağırlıklı istek ve etkinliklerle koyulduğumuz yolda 

artık ülkemizde ruh sağlığı alanında yaşanan her soruna el atan, hiç tereddüt etmeden taşın altına elini 

sokan, yapıcı ve yol gösterici öneriler getiren bir dernek kimliğine kavuştuk. Ama yetmez dedik ve daha 

fazlası için hazırlıklara koyulduk. Geniş katılımlı gruplar oluşturduk ve veriye dayalı kapsamlı içeriği ve 

geleceğe yönelik önerileriyle Türkiye’de ruh sağlığı alanındaki birçok konuda, gündem oluşturacak ve 

uygulamalara yön verecek TPD Değerlendirme ve Görüş Belgeleri ortaya koymak üzere hazırlıklara 

başladık. Türkiye’de ruh sağlığı alanı ile ilgili bu belgelere ek olarak Türkiye Psikiyatri Derneği çatısı  

altındaki çeşitli çalışmalarımızı da benzer biçimde hazırlayacağımız TPD Değerlendirme ve Görüş Belgeleri 

ile masaya yatırmaya karar verdik. 

 

Yirminci Kuruluş Yıldönümümüzü kutlayacağımız ve ağırlıklı olarak bu taslak belgelerin sunulacağı Türkiye 

Psikiyatri Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu’nda hep birlikte olmak ve verimli tartışmalarla 

geleceği şekillendirmek istiyoruz. 

 

24-25 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da (Bakırköy-Titanik Port Otel) gerçekleştireceğimiz TPD 20.  

Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu’na tüm üyelerimiz davetlidir. 

 

Derneğimizi, misyonunu gerçekleştirme bağlamında bir basamak daha yukarıya yükselteceğine  

inandığımız bu süreçte tüm üyelerimizi aktif desteğe davet ediyoruz. 

 

Bilim, Etik, Dayanışma rehberliğinde, nice yirmi yıllara… 

 

Simavi Vahip 

Genel Başkan 

   Türkiye Psikiyatri Derneği 



 

 

 

 

 

 

Bilim, Etik, Dayanışma… 

Katılım ve Kayıt: 
 
Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu tüm üyelerimizin katılımına açıktır.  
Katılım ücretsizdir. Katılmak isteyen üyelerimizin önceden kayıt yaptırmaları organizasyonumuzda 
kolaylık sağlayacak ve bizlere destek olacaktır. Bu nedenle Sempozyuma katılmak isteyen siz değerli 
üyelerimizin en geç 19 Ekim 2015 tarihine kadar “Katılım Formunu” doldurarak tpdmerkez@gmail.com  
adresine göndermenizi ve önceden kayıt yaptırmanızı bekliyoruz. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. 
 

Konaklama: 

Konaklamak isteyen üyelerimiz için Sempozyum otelinde sınırlı sayıda oda bulunmaktadır. Sempozyum 

oteli için öncelik erken başvurulara verilecektir. Bir diğer konaklama oteli de Sempozyum Oteli’nin 

karşısında 2 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan Ramada Otel’dir. Her iki otel için konaklama  

bedeli tek kişilik oda için 100 Euro (+ KDV), iki kişilik oda için 120 Euro’dur (Bu fiyatlara KDV dahil 

değildir). Konaklama olanaklarından yararlanmak isteyen üyelerimizin Global Turizm’i ile iletişime 

geçmeleri gerekmektedir. (Tel: 0 212 282 9232 /psikiyatri@globalturizm.com.tr) 
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