
 
 

TPD, psikiyatri uzmanlık öğrencisi olarak mesleğe ilk adımını atan meslektaşlarımızın gerek 

mesleki kimlik ve donanımlarına katkıda bulunmak gerekse alana yönelimlerini 

kolaylaştırmak amacıyla önceki yıllarda yaptığı gibi özel bir program hazırlamıştır. Bir 

süredir mali sorunlar nedeniyle gerçekleştirilemeyen bu programı yoğun uğraşılar sonucu 

sağlanan kısıtlı bir bütçe ile yeniden ve yenileyerek gerçekleştiriyoruz. Yönelim programını 

TPD’nin her yıl düzenlediği iki ana kongreden birisi olan ve bu yıl gerek içerik gerekse 

biçimsel olarak yenilenmiş ve zenginleştirilmiş TPD 16. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim 

Sempozyumu’na katılımı da içerecek şekilde genişlettik.  

 

TPD Mesleğe İlk Adım Programı adını verdiğimiz bu düzenlemeyi aynı adlı bir burs ile 

destekliyoruz: TPD Mesleğe İlk Adım Bursu. Burs aşağıdaki özellikleri içermektedir: 

 TPD 16. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na katılım amacıyla 

kongre boyunca kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği dahil 3 gece konaklama (11, 

12 ve 13 Nisan 2012) 

 Bu program için hazırlanmış Mesleğe İlk Adım Programına katılım (11 Nisan 2012) 

 Kongreye katılım amacıyla Antalya’ya gidiş-dönüş uçak bileti 

 

TPD-Mesleğe İlk Adım Bursu için başvuru koşulları: 

 TPD üyesi olmak ve üyelik ödentilerini yatırmış olmak 

 Uzmanlık eğitiminde ilk 2 yılını doldurmamış olmak 

 Uzmanlık öğrencileri için belirlenmiş kongre kayıt ücretini ödemeyi kabul etmek  

 

Sizlerin de takdir edeceği gibi zor koşullarda yoğun uğraşılar ve özveri ile sağlanan olanaklar 

sınırlı düzeydedir. Bu nedenle başvuruların olanakları aşması durumunda burs başvurularının 

kabulünde şu ilkeler çerçevesinde karar verilecektir:  

 Daha önce herhangi bir TPD kongresine katılmamış olmak 

 Bölgeler ve kurumlar arası dengeyi gözetmek 

Burs için son başvuru tarihi 13 Mart 2012 (saat 13.00) olarak belirlenmiştir. Başvuru için 

ekli formu doldurarak aşağıdaki adrese iletmeniz gerekmektedir: simavi.vahip@gmail.com  

 

Mesleğe adımını atalı iki yılı geçmemiş tüm uzmanlık öğrencisi meslektaşlarımızı TPD 

Mesleğe İlk Adım Programına ve TPD 16. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim 

Sempozyumu’na katılmaya ve TPD Mesleğe İlk Adım Bursuna başvurmaya davet 

ediyoruz.  

Genç meslektaşlarımızla TPD 16. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda 

buluşmak dileğiyle. 
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