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1- Ocak ay›nda HSBC Bankas›n›n kullan›m›-
m›za verdi¤i yeni yerimize tafl›nd›k. ‹ç donan›m›
için çal›flmalar›m›z sürmekte.

2- ‹stanbul’da gerçeklefltirilen kongre ve sem-
pozyumlarda stand açarak, TPD ‹stanbul fiubemi-
zi tan›tmaya ve meslektafllar›m›za ulaflmaya çal›fl-
t›k..

3- 18 Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksek
Okulu taraf›ndan talep edilen “Güvenli Bir Ya-
flam ‹çin Trafik Güvenli¤ine Katk›lar›m›z” konu-
lu konferans›n Çan’da verilmesi için Naz›m Se-
rin’in görevlendirilmesine karar verildi. 

4- Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Türkiye’de Üreme Sa¤l›¤› Program› çerçevesinde
yap›lan ikinci ihale kapsam›nda, üreme sa¤l›¤› ve
cinsel sa¤l›k ile psikoloji mesle¤inin iliflkisini ele
alan konularda gerçeklefltirilmek üzere proje üret-
mek, kifli ve kaynaklar› koordine etmek ve gere-
ken ifllemleri takip ederek uygulamak üzere Na-
z›m Serin’in görevlendirilmesine karar verildi.

5- AIDS Savafl›m Derne¤i taraf›ndan uygula-
maya konulan “Sa¤l›k Çal›flanlar› HIV/AIDS ve
Cinsel Yolla Bulaflan Enfeksiyonlar E¤itimi” pro-
jesinin dan›flma kurulu için Derne¤imizden talep
etti¤i temsilcilik görevi konusunda Arzu Çakar’›n
görevlendirilmesine karar verildi. 

6- Yefliller ‹stanbul Grubu taraf›ndan 27 fiubat
2005 tarihinde düzenlenen “fiiddet” konulu atölye
çal›flmas› kapsam›nda “Cinsel fiiddet” ile ilgili
program› yürütmek üzere Naz›m Serin’in görev-
lendirilmesine karar verildi.

7- AMARG‹ Kad›n Kooperatifi taraf›ndan dü-
zenlenen “Kad›na Yönelik fiiddet” ile ilgili semi-
nere fiubemizi temsilen konuflmac› olarak kat›l-

mak üzere Behice Boran’›n görevlendirilmesine
karar verildi. 

8- ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin 2006
Y›l› Yat›r›m Program› haz›rl›k çal›flmalar› kapsa-
m›nda düzenledikleri toplant›ya ça¤r›ld›k, “Sa¤l›k
ve Spor Arama Toplant›s›”na fiubemizi temsilen
kat›lmak üzere Ayla Dönmez, Ayflenur Bay ve
Behice Boran’›n görevlendirilmesine karar veril-
di.

9- Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi kapsam›n-
da yap›labilecek etkinlikler için P›nar Önen’in
önerisi de¤erlendirilmifl ve önerildi¤i üzere Hilal
Yukarki’nin ‹skoçyadaki Grey Lodge Settlement
adl› toplum merkezi nezdindeki gençlik progra-
m›nda fiubemizi temsilen görevlendirilmesine;
projeyi yürütmek üzere fiubemiz üyesi P›nar
Önen’e yetki verilmesine, bu karar›n onay için
Dernek Yönetim Kurulu’na sunulmas›na, bu et-
kinlik uluslararas› nitelik tafl›d›¤›ndan ‹l Dernek-
ler Müdürlü¤üne bildirim yap›lmas›na karar veril-
di.

10- Avusturya Lisesi’nden gelen talep üzerine
“cinsellik” konulu iki günlük e¤itim verilmesi
için Gül fiendil’in görevlendirilmesine karar ve-
rildi. 

11- Türk Psikologlar Derne¤i Genel Merke-
zi’nde düzenlenen Özel E¤itim ve Rehabilitasyon
alan›nda çal›flan psikologlar›n özlük haklar› ile il-
gili çal›flmalar yap›ld›.

12- 10 May›s Avrupa Psikologlar Günü dola-
y›s›yla fiubemiz yönetim kurulu ve üyelerimizin
kat›l›mlar›yla 10/05/2005 Sal› günü saat 11:00
Taksim Atatürk An›t›’na bir çelenk konularak
sayg› duruflunda bulunulmas›na ve günün anlam
ve önemiyle ilgili medya mensuplar›na bir aç›kla-
ma yap›lmas›na karar verildi. 10 May›s Avrupa
Psikologlar Günü dolay›s›yla 07/05/2005 Cumar-
tesi günü düzenlenmesi planlanan kutlamada
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meslekte en az 20 hizmet y›l›n› dolduran üyeleri-
mize “Mesle¤e Hizmet Teflekkür Belgesi” ve
mesle¤e önemli katk›lar› bulunan Doç. Dr. Yani
Anastasiadis’e bir onur plaketi verilmesine karar
verildi. 

13- Anadolu Kültür A.fi. ve Band›rma M Tipi
Kapal› Cezaevi taraf›ndan, ayn› mekanda düzen-
lenen etkinlik program› çerçevesindeki “Ceza-
evinde Sanat” konulu söylefliye konuflmac› olarak
fiubemizi temsil etmek üzere Ayla Dönmez’in gö-
revlendirilmesine karar verildi. 

14- Baflak Kültür ve Sanat Vakf› taraf›ndan
AB Türkiye Temsilcili¤i ve ‹fl-Kur ile birlikte yü-
rütülen E¤itimle Meslek Edindirme Projesi kap-
sam›nda göç ma¤duru, yoksun ve flehre uyum so-
runu yaflayan kiflilere yaflad›klar› zorluklarla ilgili
bafl etme yöntemleri, iletiflim yöntem ve teknikle-
ri ve öfke kontrolü konular›nda e¤itim vermek
üzere P›nar Önen’in görevlendirilmesine karar
verildi.

15- fiubemiz üyesi P›nar Önen’in 10.05.2005
tarihli dilekçesinde ifade etti¤i, Berna Akp›nar’›n
Avrupa Gönüllü Hizmeti Kapsam›nda staj yap-
mak üzere fiubemiz arac›l›¤›yla Avusturya’ya
gönderilmesiyle ilgili görevlendirilme talebinin
Genel Merkezimizin 24.05.2005 tarih ve 76 say›-
l› karar›n›n 6. maddesinde kabulü üzerine, fiube-

miz ad›na yap›lan tüm ifllemlerde yasal temsilci
olarak Naz›m Serin’e yetki verilmesine, konuyla
ilgili ifllerin yürütülmesi ve koordinasyonu konu-
sunda P›nar Önen’in görevlendirilmelerine ve bu
etkinli¤in yönetime bildirilmesine karar verildi. 

16- Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme
Derne¤i taraf›ndan 08/06/2005 tarihinde fiubemi-
ze gönderilen destek talebi yaz›s› üzerine KA-
DER’in 15-18 Haziran 2005 tarihleri aras›nda dü-
zenleyece¤i “KADER’i Güçlendirme Projesi-
Yönder E¤itici E¤itimi” kapsam›nda yap›lacak
e¤itimci seçiminde fiubemizi temsilen Naz›m Se-
rin’in görevlendirilmesine karar verildi.

17- Mars Lojistik Firmas›’n›n alt kuruluflu
olan LOG‹L‹FE dergisinde yay›nlanmak üzere 15
Haziran 2005 tarihinde Conrad Otel’de düzenle-
necek “‹stanbul Olas› Bir Depreme Haz›r m›?”
konulu yuvarlak masa toplant›s›na fiubemizi tem-
silen Cafer Çataloluk’un görevlendirilmesine ka-
rar verildi. 

Üyesi olarak fiubemizi temsil etmekte olan
Naz›m Serin’in belediye, kaymakaml›klar veya
sivil toplum kurulufllar›yla iflbirli¤i içerisinde psi-
kosoyal projeler oluflturmak, bu projeler için ekip
kurmak ve konuyla ilgili iflleri yürütmek üzere
görevlendirilmesine karar verildi. 


