TÜRK PS‹KOLOGLAR
DERNE⁄‹
ARAﬁTIRMA, UYGULAMA
ve E⁄‹T‹M MERKEZ‹
‹Ç YÖNETMEL‹⁄‹
19.11.2005
Madde 1: Amaç ve Kapsam
Bu yönetmelik, Türk Psikologlar Derne¤i bünyesinde, Araﬂt›rma, Uygulama ve E¤itim Merkezlerinin kuruluﬂu, araﬂt›rma, proje geliﬂtirme, uygulama çal›ﬂmalar›n› ve e¤itimlerle ilgili di¤er hususlar› düzenler.
Madde 2: Yasal dayanak
Bu Yönetmelik 5253 say›l› Dernekler Kanununun
26. maddesi, Türk Psikologlar Derne¤i Tüzü¤ünün 4/g ve h maddeleri ve Genel Yürütme Kurulu’nun 5 say›l› toplant›s›nda al›nan 19/11/2005 tarihli karar› uyar›nca, düzenlenmiﬂtir.
Madde 3: Tan›mlar
Bu Yönetmelikte geçen;
a) TPD: Türk Psikologlar Derne¤ini,
b) Merkez: Türk Psikologlar Derne¤i’ne ba¤l›
olarak, genel merkez ve ﬂubelerde kurulan Araﬂt›rma, Uygulama ve E¤itim Merkezlerini,
c) Müdür: Türk Psikologlar Derne¤i Araﬂt›rma,
Uygulama ve E¤itim Merkezlerinde görev alan
müdürü,
d) Yürütme Kurulu: Araﬂt›rma, Uygulama ve
E¤itim Merkezleri Yürütme Kurulunu,
e) Baﬂkan; Yürütme Kurulu Baﬂkan›n›,
f) Akademik Dan›ﬂma Kurulu: Merkez Akademik Dan›ﬂma Kurulunu,

g) Proje ve Çal›ﬂma Gruplar›: Merkez bünyesinde görev alan Proje ve Çal›ﬂma Gruplar›n›,
h) E¤itimci ve Süpervizör: Psikologlar›n mesleki
geliﬂimlerinden sorumlu e¤itimci ve psikoterapistleri,
i) Kat›l›mc›: Merkezden e¤itim ve süpervizyon
hizmeti alan kiﬂileri,
j) Dan›ﬂan:Merkezden psikolojik hizmet alan kiﬂileri ifade eder.
Madde 4: Merkezlerin Kurulmas›
TPD Genel Merkez Yönetim Kurulu karar› ile,
genel merkez ve ﬂubelere ba¤l› olarak Merkezler
kurulur.
Merkezi olmayan ﬂubeler ise; çal›ﬂmalar›n› bu
yönetmelik esaslar›na göre düzenler.
Madde 5: Merkezin Amaç ve Görevleri
a) Psikologluk mesle¤inin nitelik ve niceli¤inin
art›r›lmas› amac›yla bilgi ve beceri e¤itimi
programlar› düzenlemek,
b) Psikolojinin alt alanlar›n›n geliﬂmesine katk›da bulunmak amac›yla çal›ﬂma ve araﬂt›rmalar
yapmak,
c) Psikolojinin alt alanlar›n›n, toplum yarar›na
kullan›lmas› ve ülkemize katk›lar›n›n artt›r›lmas› amac›yla çal›ﬂmalar ve araﬂt›rmalar yapmak,
d) Psikoloji ile ilgili konularda dan›ﬂmanl›k
hizmetleri vermek,
e) Talep eden tüm kurum ile kuruluﬂlara yönelik dan›ﬂmanl›k ve e¤itim hizmetleri vermek,
f) Bilimsel ve toplumsal geliﬂime katk› sa¤lamak amac›yla radyo, televizyon programlar›, video-kaset, CD, kitap, broﬂür ve biliﬂim sektöründeki geliﬂmelere uygun di¤er e¤itim materyalini haz›rlamak, yay›nlar yapmak,

g) Bu çal›ﬂmalar› yürütmek amac› ile baﬂta Üniversiteler olmak üzere, ilgili kiﬂi ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤ine gitmek,
h) Psikoloji Bilimi alan›nda kongre, konferans,
sempozyum, panel, çal›ﬂma gruplar›, vb. bilimsel çal›ﬂmalarda bulunmakt›r.
Madde 6: Merkez’lerin Organlar›
Merkez’lerin organlar› idari ve iﬂlevsel olmak
üzere iki ana baﬂl›k alt›nda tan›mlan›r.
‹dari organlar›; müdür, sekreter ve hizmetlidir. ‹htiyaçlar do¤rultusunda müdür yard›mc›s›, muhasebe sorumlusu, kitapl›k sorumlusu, kafeterya sorumlusu ve di¤er idari kadrolar oluﬂturulabilir.
‹ﬂlevsel organlar›; yürütme kurulu, akademik dan›ﬂma kurulu, proje ve çal›ﬂma gruplar›, e¤itimciler, süpervizörler ve psikiyatristtir.
Merkez’lerin ‹dari Organlar›:
Madde 7: Müdür

a) Atanmas›
Merkez müdürü, genel merkezde genel merkez
yönetim kurulu, ﬂubelerde TPD ﬂube yönetim kurulu, taraf›ndan atan›r. Müdür olarak atanabilmek
için en az psikoloji lisans derecesine sahip olmak,
meslekte en az on y›l bilfiil görev yapm›ﬂ olmak,
en az beﬂ y›ll›k yönetim deneyimine sahip olmak,
herhangi bir etik ihlalden dolay› ceza almam›ﬂ olmak gereklidir. E¤itim merkezi Müdürü tam zamanl› olarak çal›ﬂ›r ve Merkez’de çal›ﬂan personelin idar‹ amiridir.

b) Görev, yetki ve sorumluluklar›
1. Merkezi, genel merkezde genel merkez yönetim kuruluna, ﬂubelerde TPD ﬂube yönetim kuruluna ba¤l› olarak yönetmek, di¤er tüm üçüncü kiﬂi ve kuruluﬂlara karﬂ› temsil etmek, (temsil ve
ilzam yetki s›n›rlar› yönetim kurulu karar› ile
y›ll›k olarak belirlenir).

2. Yürütme Kurulu toplant› gündemini belirlemek ve toplant›ya ça¤›rmak,
3. Yürütme Kurulu kararlar›n›, ﬂube yönetim kurulu onay› ve bu yönetmelik çerçevesinde uygulamak, karara ba¤lanan konularda gerekli iﬂ ve iﬂlemler ile protokol ve anlaﬂmalar› yapmak,
4. Merkez’de görev yapacak her türlü idari ve
teknik personelin görevlendirilmesi için, Yönetim
Kuruluna öneri sunmak,
5. Merkez’de çal›ﬂan görevliler ile çal›ﬂma ve
proje gruplar›n›n etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek,
6. Merkezin idari iﬂlerini yürütmek, yaz›ﬂmalar›
yapmak, gerekli eﬂgüdüm ve denetimi sa¤lamak,
7. Merkez’den e¤itim ve süpervizyon hizmeti ve
psikolojik destek almak amac›yla baﬂvuran kiﬂilerin, mesleki ve etik ilkelere uygun bir biçimde
hizmet alabilmesi için gereken düzenlemelerin
yap›lmas›n› sa¤lamak,
8. Merkez’den e¤itim ve psikolojik hizmet alan
kiﬂilerden al›nacak ücret ile hizmet veren kiﬂilere
ödenecek ücretlerin, yürütme kurulunda belirlenmesi ve yönetim kurulunda onaylanmas›n› sa¤lamak, alacak ve borçlar›n bu esaslar dahilinde
ödenmesini sa¤lamak,
9. Merkez bütçe ve bilançolar› ile gelir-gider
cetvelini, ayl›k ve y›ll›k etkinlik raporlar›n›; bir
sonraki y›l›n çal›ﬂma plan ve program tasla¤›n› ve
bütçe önerisini haz›rlamak ve Yönetim Kuruluna
sunmak,
10.Merkez’in çal›ﬂmalar›n› sürdürebilmesi için
gereken araç ve gereçleri, di¤er taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mallarla her türlü hak ve hizmetleri saptamak
ve karﬂ›lanmas›n› sa¤lamak amac›yla Yönetim
Kurulunun onay ve karar›na sunmak.

11.Merkez’in tüm kaynaklar›n›n (para, emek, zaman ve malzemenin) amaca uygun bir biçimde
edinilmesi ve kullan›lmas›n› sa¤lamak,
12.Demirbaﬂ kay›tlar›n›n düzenli olarak tutulmas›n› ve amaca uygun bir biçimde kullan›lmas› ve
korunmas›n› sa¤lamak,
13.Merkez’in sat›nalma etkinlikleri dahil her türlü borç ve alacak iliﬂkisini izlemek, ödemelerin
usulüne uygun olarak yap›lmas›n›, muhasebe kay›tlar›n›n düzenli olarak tutulmas›n›, vergi, resim
ve harçlar›n zaman›nda ve usulüne uygun olarak
ödenmesini sa¤lamakt›r.
14.Merkez müdürü Akademik Dan›ﬂma Kurulunun do¤al üyesidir.
Madde 8: Sekreter

7. Merkezde çal›ﬂan hizmetlinin görevlerini yerine getirmesini sa¤lamak,
8. E¤itim ve di¤er bas›l› ve görsel malzemeleri
haz›rlamak,
Madde 9: Kitapl›k Sorumlusu

a. Atanmas›
Müdür ve yürütme kurulunun önerileri uyar›nca
yönetim kurulu taraf›ndan atan›r. Yüksek okul,
özellikle kütüphanecilik mezunu, titiz ve dikkatli,
insan iliﬂkilerinde baﬂar›l›, konusuna hakim, görev ve sorumluluk bilincine sahip olmas› gereklidir.

b. Görev, yetki ve sorumluluklar›:

a. Atanmas›

1. Merkez Müdürüne ba¤l› olarak çal›ﬂ›r. Kitapl›¤›n, tüm hizmetlerinden sorumludur.

Müdür ve yürütme kurulunun önerileri uyar›nca
yönetim kurulu taraf›ndan atan›r. Merkez Müdürüne ba¤l› olarak çal›ﬂ›r. En az lise mezunu, insan
iliﬂkilerinde baﬂar›l›, konusuna hakim, görev ve
sorumluluk bilincine sahip olmas› gereklidir.

2. Kitapl›kta bulunan tüm kitap, dergi, broﬂür,
makale, araﬂt›rma, tez, vb. yaz›l›, görsel-iﬂitsel
yay›n, program, CD, video bant ve benzeri dokümanlar› kitapl›k düzeninde kaydetmek, korumak
ve saklamak,

b. Görev, yetki ve sorumluluklar›:

3. Kitapl›ktan yararlanmak isteyen kiﬂilere gerekli bilgi ve malzemeyi sunmak, izlemek, iﬂi biten malzemeyi tekrar yerine yerleﬂtirmek, temizlik ve bak›m›n› yapmak,

1. Merkezin haberleﬂme, yaz›ﬂma, kay›t tutma iﬂlerini yerine getirmek,
2. Hizmet alan ve hizmet veren kiﬂilerin randevu,
dosya ve ücret takibini yapmak,
3. Telefonla ya da kiﬂisel olarak baﬂvuranlara gerekli bilgileri vermek,
4. Yürütme kurulu, akademik dan›ﬂma kurulu,
proje ve çal›ﬂma gruplar›n›n randevular›n› düzenlemek,
5. Merkez’deki odalar›n kullan›m›n› düzenlemek
ve bu bilgileri haftal›k programlar ﬂeklinde duyurmak.
6. Müdürün verdi¤i di¤er görevleri yapmak,

4. Psikoloji mesle¤i ile do¤rudan veya dolayl›
iliﬂkisi olan yeni kitap, dergi, broﬂür vb. yaz›l›,
görsel-iﬂitsel yay›n, program, CD, video bant ve
benzeri dokümanlar›n kitapl›¤a kazand›r›lmas›
için müdüre öneri sunmak,
5. Kitapl›k hizmetlerini geliﬂtirmek için proje ve
öneriler geliﬂtirmek,
6. Ulusal ve uluslararas› düzeyde yay›nevleri,
üniversiteler, enstitüler, vb. kurumlar ile iletiﬂim
kurmak ve kitapl›¤›n nicelik ve niteli¤ini geliﬂtirmek,

7. Kitapl›kta sat›ﬂa sunulan yay›nlar›n sat›ﬂ›n›
yapmak, muhasebeye iletilmek üzere kay›tlar›n›
tutmakt›r.

meslek lisesi mezunu, titiz ve dikkatli, insan iliﬂkilerinde baﬂar›l›, konusuna hakim, görev ve sorumluluk bilincine sahip olmas› gereklidir.

8. Kitapl›¤›n y›ll›k çal›ﬂma plan› ve bütçesini, y›l
sonunda etkinlik raporunu haz›rlamakt›r.

b. Görev, yetki ve sorumluluklar›:

9. Kitapl›kla ve yay›nlarla ilgili müdürün verdi¤i
di¤er tüm görevleri yapmak.
Madde 10: Kafeterya Sorumlusu

a. Atanmas›
Müdür ve yürütme kurulunun önerileri uyar›nca
yönetim kurulu taraf›ndan atan›r. En az turizm
meslek lisesi mezunu, titiz, temiz ve dikkatli, insan iliﬂkilerinde baﬂar›l›, konusuna hakim, görev
ve sorumluluk bilincine sahip olmas› gereklidir.

b. Görev, yetki ve sorumluluklar›:
1. Merkez Müdürüne ba¤l› olarak çal›ﬂ›r. Kafeteryada verilecek tüm hizmetlerden sorumludur.
2. Kafeteryadan yararlanan kiﬂilere hijyen koﬂullar›na azami özen göstererek nitelikli hizmet sunmak,
3. Kafeteryan›n temizlik ve bak›m›n› hiçbir aksama olmaks›z›n sa¤lamak,
4. Kafeteryada bulunan tüm malzemenin ziyan
edilmeden kullan›lmas›n› sa¤lamak,
5. Kafeterya hizmet kalitesinin art›r›lmas› için
müdüre öneri sunmak,
6. Sat›lan g›dalar›n kayd›n› tutmak ve muhasebeye iletmek,

1. Merkez Müdürüne ba¤l› olarak çal›ﬂ›r. Merkez’de verilecek tüm hizmetlerin muhasebe kay›tlar›n› tutmaktan sorumludur.
2. Yasalar gere¤i tutulmas› gereken defterlerin
usulüne uygun biçimde tutulmas›n› sa¤lamak,
3. Yap›lan tüm ödemelerin usulüne uygun biçimde yap›lmas›n› sa¤lamak,
4. Yasal olarak verilmesi gereken beyannamelerin zaman›nda ve usulüne uygun biçimde verilmesini sa¤lamak,
5. Her türlü vergi, resim, harç ve rüsumun zaman›nda ödenmesini sa¤lamak,
6. Merkez’de yap›lan harcamalar›n bütçeye uygunlu¤unu sa¤lamak,
7. Ayl›k ve y›ll›k mali raporlar› haz›rlamak ve
sunmakt›r.
Madde 12: Hizmetli

a. Atanmas›
Müdür ve yürütme kurulunun önerileri uyar›nca
yönetim kurulu taraf›ndan atan›r. En az ilkö¤retim okulu mezunu, titiz, temiz ve dikkatli, insan
iliﬂkilerinde baﬂar›l›, görev ve sorumluluk bilincine sahip olmas› gereklidir.

7. Kafeteryan›n y›ll›k bütçesini haz›rlamak ve izlemektir.

b. Görev, yetki ve sorumluluklar›

Madde 11: Muhasebe Sorumlusu

a. Atanmas›

2. Merkez’in tüm temizlik ve bak›m›ndan sorumludur.

Müdür ve yürütme kurulunun önerileri uyar›nca
yönetim kurulu taraf›ndan atan›r. En az ticaret

3. Görevi, Merkez’in temizlik ve bak›m›n› hiçbir aksama olmaks›z›n sa¤lamak,

1. Müdür ve sekretere ba¤l› olarak çal›ﬂ›r.

4. Her tür malzemenin ziyan edilmeden kullan›lmas›n› sa¤lamak,

¤› toplant›larda toplant›y› yönetme görevini üstlenir.

5. Müdür ve sekreterin verdi¤i di¤er iﬂleri yapmakt›r.

Yürütme kurulu, ilk toplant›s›nda, toplant› s›kl›¤›n› belirler. Ayr›ca, Müdür taraf›ndan gerekli görülmesi durumunda ço¤unluk sa¤lanarak ola¤anüstü olarak toplan›r.

Merkez’in Fonksiyonel Organlar›:
Madde 13: Merkez Yürütme Kurulu

a. Kuruluﬂu
Merkez Yürütme Kurulu, TPD yönetim kurulu
onay ve karar›na ba¤l› olarak görev yapan bir organd›r. Yönetim kurulunun onay ve karar› olmaks›z›n eylem ve etkinlikte bulunamaz, her tür eylem ve etkinli¤inden, yönetim kuruluna karﬂ› sorumludur.
Yönetim Kurulu taraf›ndan atanan, psikolojinin
farkl› alt alanlar›ndan deneyimli en az yedi as›l,
üç yedek psikolog üyeden oluﬂur. Merkez Müdürü, yürütme kurulunun do¤al üyesidir. Kararlarda
eﬂitlik olmas› durumunda; Yürütme Kurulu baﬂkan›n oyu iki oy say›l›r.
Yürütme kurulunun görev süresi üç y›ld›r. Görev
süresi dolan kurul üyeleri yeniden atanabilirler.
Herhangi bir nedenle boﬂalan üyelik, yürütme kurulu önerileri de dikkate al›narak, yönetim kurulunca yedek üyeler ile doldurulur.
Her y›l›n baﬂ›nda, yürütme kurulu üyelerine ödenecek ücretler ve ödeme esaslar›, yönetim kurulu
taraf›ndan saptan›r ve kurul üyelerine ödeme bu
esaslar do¤rultusunda yap›l›r.
2006 y›l› Nisan ay›nda yap›lacak olan TPD Ola¤an Genel Kuruluna kadar yönetim kurullar›, yürütme kurullar›n›n görev ve yetkilerini yürütür.

Kurul üyelerinin toplant›lara düzenli olarak kat›l›m› esast›r. ‹ki kez üst üste mazeretsiz bir biçimde
toplant›lara kat›lmayan ya da mesleki etik ilkelerine ayk›r› davran›ﬂlarda bulundu¤u, Türk Psikologlar Derne¤i, etik kurulu taraf›ndan saptanm›ﬂ
olan Yürütme Kurulu üyeleri üyelikten düﬂürülür.
Toplant› ve karar yeter say›s› beﬂtir.

c. Görevleri
Yürütme kurulunun, TPD Yönetim Kurullar›
onay ve karar› ile uygulanacak olan görevleri:
a) Merkezce yürütülecek etkinliklerle ilgili çal›ﬂma esaslar›n›, hizmet ve haklara ait esaslar›, ihtiyaç duyulan personelin çal›ﬂma esaslar›n› belirlemek,
b) Mesleki e¤itim ve süpervizyon etkinliklerini
yürütecek e¤itimci ve süpervizörleri belirlemek,
c) Kat›l›mc›lar›n e¤itim ve süpervizyon program
ve takvimini haz›rlay›p uygulamak;
d) Kat›l›mc›lar›n, kat›l›mlar›n› ve çal›ﬂmalar›n›
izlemek; e¤itimlerini baﬂar›yla tamamlayanlara
belge ve sertifikalar›n› vermek;

b. Çal›ﬂma Biçimi

e) Merkez bünyesinde kurulacak proje ve çal›ﬂma gruplar›n›, bu gruplarda görevlendirilecek
üyeleri ve ödenecek ücretleri tespit edip çal›ﬂma
ve proje gruplar›n› oluﬂturmak,

Yürütme kurulu ilk toplant›s›nda bir baﬂkan seçer
ve görev bölümü yapar. Merkez müdürü, Yürütme kurulunun sekreterya ve baﬂkan›n kat›lamad›-

f) Araﬂt›rma ve uygulama projelerini, e¤itim
programlar›n› planlamak, de¤erlendirmek, öncelikleri belirlemek, destek verilecekleri saptamak.

g) Merkezin verece¤i hizmetlerin bedellerini belirlemek,
h) Çal›ﬂma ve proje gruplar› taraf›ndan haz›rlanan raporlar› incelemek ve yönetim kuruluna sunmak,
i) Merkezin dönemler halindeki çal›ﬂma plan›n›
haz›rlamak ve uygulamaya koymak,
j) Yurt içi-yurt d›ﬂ› bilim, araﬂt›rma, inceleme
kurumlar›, özel-kamu kuruluﬂlar›, vak›f ve derneklerle yap›lacak iﬂbirli¤i esaslar›n› belirlemek,
k) Merkezin y›ll›k bütçe tasar›s› ve y›ll›k etkinlik
raporunu haz›rlamak,
l) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik
personelin seçimini yapmak, ücretlerini belirlemek, performans›n› de¤erlendirmek, ödül ve disiplin esaslar›n› belirlemek,
m) Merkez uygulamalar›n›n, mesleki etik kurallar›na uygunlu¤unu sürekli denetlemek,
n) Merkezin düzenleyece¤i e¤itim-ö¤retim programlar›na kat›lanlara verilecek belgeler konusundaki ilke, esas ve usulleri belirlemek,
o) Merkezin amac›na uygun iﬂleyiﬂini sa¤lay›c›
her türlü etkinli¤i gerçekleﬂtirmek, yaz›l›, görsel,
iﬂitsel her tür araçlarla bilgi, kaynak biriktirmek
ve yay›n yapmak;

b. Çal›ﬂma Biçimi
Psikiyatrist, Merkez müdürü ve yürütme kuruluna
ba¤l› olarak görev yapar. Çal›ﬂma plan ve program›n› merkez müdürü ve yürütme kurulu ile birlikte yapan Psikiyatrist, Merkezden psikolojik hizmet alan dan›ﬂanlara, psikiyatrik sa¤l›k hizmeti
verir.
Madde 16: Proje ve Çal›ﬂma Gruplar›

a. Oluﬂumu ve Çal›ﬂma Biçimi
Merkez bünyesinde, gönüllü ve/veya ücretli olarak, ülkemizin koﬂullar› gere¤ince örne¤in travma, sosyal araﬂt›rma, psikolojik testler baﬂta olmak üzere gereksinim duyulan konularda proje
oluﬂturmak ve topluma hizmet etmek amac›yla
oluﬂturulan gruplard›r. Merkez müdürü ve yürütme kuruluna ba¤l› olarak çal›ﬂ›rlar. TPD çal›ﬂma
gruplar› yönergelerinde belirtilen esaslar dahilinde görev yaparlar.
Madde 17: Merkez’in Mali Yap›s›
Merkez mali aç›dan TPD iktisadi iﬂletmesine
ba¤l›d›r. Tüm mali yap›, iﬂ ve iﬂlevler TPD iktisadi iﬂletmesi esaslar›na uygun olarak düzenlenir
ve sürdürülür.
Madde 18: Denetim

Madde 15: Psikiyatrist

Merkezler, çal›ﬂmalar›n›n TPD Genel Merkez
Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu kararlar›na uygun olup olmad›¤› aç›s›ndan y›lda bir
kez denetlenir. Denetimler, Türk Psikologlar
Derne¤i Tüzü¤ü uyar›nca oluﬂturulan, Denetleme
Kurulu ve ﬁube Denetleme Kurullar› taraf›ndan
yap›l›r, denetleme raporlar› denetim yapan kurulun niteli¤ine göre, TPD Genel Merkez Yönetim
Kurulu ve ﬁube Yönetim Kuruluna verilir.

a. Atanmas›

Madde 19: Yürürlük

Müdür ve yürütme kurulunun önerileri uyar›nca,
gerekti¤inde yönetim kurulu taraf›ndan atan›r.
Deneyimli olmas› tercih nedenidir.

Bu Yönetmelik 19 maddeden oluﬂur ve
19/11/2005 tarihinden itibaren yürürlü¤e girer ve
TPD Yay›n organlar›nda yay›nlan›r.

Madde 14: Merkez Akademik Dan›ﬂma Kurulu
TPD E¤itim yönetmeli¤inde tan›mlanan esaslar
uyar›nca kurulan akademik dan›ﬂma kurulu Merkezlerde de hizmet verir.

