
MMaaddddee  11::  AAmmaaçç  vvee  KKaappssaamm

Bu yönetmelik, Türk Psikologlar Derne¤i bünye-
sinde, Araflt›rma,  Uygulama ve E¤itim Merkezle-
rinin kuruluflu, araflt›rma, proje gelifltirme, uygu-
lama çal›flmalar›n› ve e¤itimlerle ilgili di¤er hu-
suslar› düzenler. 

MMaaddddee  22::  YYaassaall  ddaayyaannaakk

Bu Yönetmelik 5253 say›l› Dernekler Kanununun
26. maddesi, Türk Psikologlar Derne¤i Tüzü¤ü-
nün 4/g ve h maddeleri ve Genel Yürütme Kuru-
lu’nun 5 say›l› toplant›s›nda al›nan 19/11/2005 ta-
rihli karar› uyar›nca, düzenlenmifltir. 

MMaaddddee  33::  TTaann››mmllaarr

Bu Yönetmelikte geçen; 

a) TPD: Türk Psikologlar Derne¤ini,

b) Merkez: Türk Psikologlar Derne¤i’ne ba¤l›
olarak, genel merkez ve flubelerde kurulan  Arafl-
t›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 Akade-
mik Dan›flma Kurulunu, 

g) Proje ve Çal›flma Gruplar›: Merkez  bünyesin-
de görev alan Proje ve Çal›flma Gruplar›n›,

h) E¤itimci ve Süpervizör: Psikologlar›n mesleki
geliflimlerinden sorumlu e¤itimci ve psikotera-
pistleri, 

i) Kat›l›mc›: Merkezden e¤itim ve süpervizyon
hizmeti alan kiflileri,

j) Dan›flan:Merkezden psikolojik hizmet alan ki-
flileri ifade eder. 

MMaaddddee  44::  MMeerrkkeezzlleerriinn  KKuurruullmmaass››

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.

MMaaddddee  55::  MMeerrkkeezziinn    AAmmaaçç  vvee  GGöörreevvlleerrii

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 kat-
k›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›lma-
s› 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 yöne-
lik dan›flmanl›k ve e¤itim hizmetleri vermek,  

f) Bilimsel ve toplumsal geliflime katk› sa¤la-
mak amac›yla radyo, televizyon programlar›, vi-
deo-kaset, CD, kitap, broflür ve biliflim sektö-
ründeki geliflmelere uygun di¤er e¤itim mater-
yalini haz›rlamak, yay›nlar yapmak,

TTÜÜRRKK    PPSS‹‹KKOOLLOOGGLLAARR
DDEERRNNEE⁄⁄‹‹

AARRAAfifiTTIIRRMMAA,,  UUYYGGUULLAAMMAA
vvee  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  MMEERRKKEEZZ‹‹
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g) Bu çal›flmalar› yürütmek amac› ile baflta Üni-
versiteler olmak üzere, ilgili kifli ve  kurulufllar-
la iflbirli¤ine gitmek,

h) Psikoloji Bilimi alan›nda kongre, konferans,
sempozyum, panel, çal›flma gruplar›, vb. bilim-
sel çal›flmalarda bulunmakt›r.

MMaaddddee  66::  MMeerrkkeezz’’lleerriinn  OOrrggaannllaarr››

Merkez’lerin organlar› idari ve  ifllevsel olmak
üzere iki ana bafll›k alt›nda tan›mlan›r. 

‹dari organlar›; müdür, sekreter ve hizmetlidir. ‹h-
tiyaçlar do¤rultusunda müdür yard›mc›s›, muha-
sebe sorumlusu, kitapl›k sorumlusu, kafeterya so-
rumlusu ve di¤er idari kadrolar oluflturulabilir.

‹fllevsel organlar›; yürütme kurulu, akademik da-
n›flma kurulu, proje ve çal›flma gruplar›, e¤itimci-
ler, süpervizörler ve psikiyatristtir.

Merkez’lerin ‹dari Organlar›:

MMaaddddee  77::  MMüüddüürr

a) Atanmas›

Merkez müdürü, genel merkezde genel merkez
yönetim kurulu, flubelerde TPD flube yönetim ku-
rulu, 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 ol-
mak gereklidir. E¤itim merkezi Müdürü tam za-
manl› olarak çal›fl›r ve Merkez’de  çal›flan perso-
nelin idar‹ amiridir. 

b) Görev, yetki ve sorumluluklar›

1. Merkezi, genel merkezde genel merkez yöne-
tim kuruluna, flubelerde TPD flube yönetim kuru-
luna ba¤l› olarak yönetmek, di¤er tüm üçüncü ki-
fli 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 belirle-

mek ve toplant›ya ça¤›rmak,

3. Yürütme Kurulu kararlar›n›, flube yönetim ku-

rulu onay› ve bu yönetmelik çerçevesinde uygula-

mak, karara ba¤lanan konularda gerekli ifl ve ifl-

lemler 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, yü-

rütmek, 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 kiflile-

rin, 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 belirlen-

mesi ve yönetim kurulunda onaylanmas›n› sa¤la-

mak, 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›n-

maz 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, za-
man ve malzemenin) amaca uygun bir biçimde
edinilmesi ve kullan›lmas›n› sa¤lamak,

12.Demirbafl kay›tlar›n›n düzenli olarak tutulma-
s›n› ve amaca uygun bir biçimde kullan›lmas› ve
korunmas›n› sa¤lamak,

13.Merkez’in sat›nalma etkinlikleri dahil her tür-
lü borç ve alacak iliflkisini izlemek, ödemelerin
usulüne uygun olarak yap›lmas›n›, muhasebe ka-
y›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 Kurulu-
nun do¤al üyesidir.

MMaaddddee  88::    SSeekkrreetteerr

a. Atanmas› 

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

b. Görev, yetki ve sorumluluklar›:

1. Merkezin haberleflme, yaz›flma, kay›t tutma ifl-
lerini yerine getirmek,

2. Hizmet alan ve hizmet veren kiflilerin randevu,
dosya ve ücret takibini yapmak,

3. Telefonla ya da kiflisel olarak baflvuranlara ge-
rekli bilgileri vermek, 

4. Yürütme kurulu, akademik dan›flma kurulu,
proje ve çal›flma gruplar›n›n randevular›n› düzen-
lemek,

5. Merkez’deki odalar›n kullan›m›n› düzenlemek
ve bu bilgileri haftal›k programlar fleklinde duyur-
mak.

6. Müdürün verdi¤i di¤er görevleri yapmak,

7. Merkezde çal›flan hizmetlinin görevlerini yeri-
ne getirmesini sa¤lamak,

8. E¤itim ve di¤er bas›l› ve görsel malzemeleri
haz›rlamak, 

MMaaddddee  99::  KKiittaappll››kk  SSoorruummlluussuu

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, gö-
rev ve sorumluluk bilincine sahip olmas› gerekli-
dir.

bb..  GGöörreevv,,  yyeettkkii  vvee  ssoorruummlluulluukkllaarr››::

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

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 dokü-
manlar›  kitapl›k düzeninde kaydetmek, korumak
ve saklamak, 

3. Kitapl›ktan yararlanmak isteyen kiflilere ge-
rekli bilgi ve malzemeyi sunmak, izlemek, ifli bi-
ten malzemeyi tekrar yerine yerlefltirmek, temiz-
lik ve bak›m›n› 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 gelifltir-
mek,



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

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

9. Kitapl›kla ve yay›nlarla ilgili müdürün verdi¤i
di¤er tüm görevleri yapmak.

MMaaddddee  1100::  KKaaffeetteerryyaa  SSoorruummlluussuu

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, in-
san 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. Kafe-
teryada verilecek tüm hizmetlerden sorumludur.

2. Kafeteryadan yararlanan kiflilere hijyen koflul-
lar›na azami özen göstererek nitelikli hizmet sun-
mak,

3. Kafeteryan›n temizlik ve bak›m›n› hiçbir aksa-
ma 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 muhasebe-
ye iletmek, 

7. Kafeteryan›n y›ll›k bütçesini haz›rlamak ve iz-
lemektir.

MMaaddddee  1111::  MMuuhhaasseebbee  SSoorruummlluussuu

a. Atanmas› 

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

meslek lisesi mezunu, titiz ve dikkatli, insan ilifl-
kilerinde baflar›l›, konusuna hakim, görev ve so-
rumluluk bilincine sahip olmas› gereklidir.

b.  Görev, yetki ve sorumluluklar›:

1. Merkez Müdürüne ba¤l› olarak çal›fl›r. Mer-
kez’de  verilecek tüm hizmetlerin muhasebe ka-
y›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 biçim-
de yap›lmas›n› sa¤lamak,

4. Yasal olarak verilmesi gereken beyannamele-
rin zaman›nda ve usulüne uygun biçimde verilme-
sini sa¤lamak, 

5. Her türlü vergi, resim, harç ve rüsumun zama-
n›nda ödenmesini sa¤lamak,

6. Merkez’de yap›lan harcamalar›n bütçeye uy-
gunlu¤unu sa¤lamak,

7. Ayl›k ve y›ll›k mali raporlar› haz›rlamak ve
sunmakt›r.  

MMaaddddee  1122::  HHiizzmmeettllii

a. Atanmas› 

Müdür ve yürütme kurulunun önerileri uyar›nca
yönetim kurulu taraf›ndan atan›r. En az ilkö¤re-
tim okulu mezunu, titiz, temiz ve dikkatli, insan
iliflkilerinde baflar›l›, görev ve sorumluluk bilinci-
ne sahip olmas› gereklidir.

b. Görev, yetki ve sorumluluklar› 

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

2. Merkez’in tüm temizlik ve bak›m›ndan sorum-
ludur.

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



4. Her tür malzemenin ziyan edilmeden kullan›l-
mas›n› sa¤lamak, 

5. Müdür ve sekreterin verdi¤i di¤er iflleri yap-
makt›r.

Merkez’in Fonksiyonel Organlar›:

MMaaddddee  1133::  MMeerrkkeezz  YYüürrüüttmmee  KKuurruulluu  

a. Kuruluflu

Merkez Yürütme Kurulu, TPD yönetim kurulu
onay ve karar›na ba¤l› olarak görev yapan bir or-
gand›r. Yönetim kurulunun onay ve karar› olmak-
s›z›n eylem ve etkinlikte bulunamaz, her tür ey-
lem ve etkinli¤inden, yönetim kuruluna karfl› so-
rumludur.

Yönetim Kurulu taraf›ndan atanan, psikolojinin
farkl› alt alanlar›ndan deneyimli en az yedi as›l,
üç yedek psikolog üyeden oluflur. Merkez Müdü-
rü, yürütme kurulunun do¤al üyesidir. Kararlarda
eflitlik olmas› durumunda; Yürütme Kurulu bafl-
kan›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 ku-
rulu önerileri de dikkate al›narak, yönetim kuru-
lunca yedek üyeler ile doldurulur.

Her y›l›n bafl›nda, yürütme kurulu üyelerine öde-
necek 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›, yü-
rütme kurullar›n›n görev ve yetkilerini yürütür. 

b. Çal›flma Biçimi 

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

¤› toplant›larda toplant›y› yönetme görevini üstle-

nir.

Yürütme kurulu, ilk toplant›s›nda, toplant› s›kl›¤›-

n› belirler. Ayr›ca, Müdür taraf›ndan gerekli gö-

rülmesi durumunda ço¤unluk sa¤lanarak  ola¤a-

nüstü olarak toplan›r. 

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 ilkele-

rine ayk›r› davran›fllarda bulundu¤u, Türk Psiko-

loglar 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›fl-

ma esaslar›n›, hizmet ve haklara ait esaslar›, ihti-

yaç duyulan personelin çal›flma esaslar›n› belirle-

mek, 

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;

e) Merkez bünyesinde kurulacak proje ve çal›fl-

ma gruplar›n›, bu gruplarda görevlendirilecek

üyeleri ve ödenecek ücretleri tespit edip çal›flma

ve proje gruplar›n› oluflturmak,

f) Araflt›rma ve uygulama projelerini, e¤itim

programlar›n› planlamak, de¤erlendirmek, önce-

likleri belirlemek, destek verilecekleri saptamak.



g) Merkezin verece¤i hizmetlerin bedellerini be-
lirlemek,

h) Çal›flma ve proje gruplar› taraf›ndan haz›rla-
nan raporlar› incelemek ve yönetim kuruluna sun-
mak,

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 der-
neklerle 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 belirle-
mek, performans›n› de¤erlendirmek, ödül ve di-
siplin esaslar›n› belirlemek,  

m) Merkez uygulamalar›n›n, mesleki etik kural-
lar›na uygunlu¤unu sürekli denetlemek,

n) Merkezin düzenleyece¤i e¤itim-ö¤retim prog-
ramlar›na kat›lanlara verilecek belgeler konusun-
daki 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;  

MMaaddddee  1144::  MMeerrkkeezz  AAkkaaddeemmiikk  DDaann››flflmmaa  KKuurruulluu

TPD E¤itim yönetmeli¤inde tan›mlanan esaslar
uyar›nca kurulan akademik dan›flma kurulu Mer-
kezlerde de hizmet verir. 

MMaaddddee  1155::    PPssiikkiiyyaattrriisstt

a. Atanmas› 

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

b. Çal›flma Biçimi

Psikiyatrist, Merkez müdürü ve yürütme kuruluna
ba¤l› olarak görev yapar. Çal›flma plan ve progra-
m›n› merkez müdürü ve yürütme kurulu ile birlik-
te yapan Psikiyatrist, Merkezden psikolojik hiz-
met alan dan›flanlara, psikiyatrik sa¤l›k hizmeti
verir.

MMaaddddee  1166::    PPrroojjee  vvee  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruuppllaarr››

a. Oluflumu ve Çal›flma Biçimi

Merkez bünyesinde, gönüllü ve/veya ücretli ola-
rak, ülkemizin koflullar› gere¤ince örne¤in trav-
ma, sosyal araflt›rma, psikolojik testler baflta ol-
mak üzere gereksinim duyulan konularda proje
oluflturmak ve topluma hizmet etmek amac›yla
oluflturulan gruplard›r. Merkez müdürü ve yürüt-
me kuruluna ba¤l› olarak çal›fl›rlar. TPD çal›flma
gruplar› yönergelerinde belirtilen esaslar dahilin-
de görev yaparlar. 

MMaaddddee  1177::  MMeerrkkeezz’’iinn  MMaallii  YYaapp››ss››  

Merkez mali aç›dan TPD  iktisadi iflletmesine
ba¤l›d›r. Tüm mali yap›, ifl ve ifllevler TPD  ikti-
sadi iflletmesi esaslar›na uygun olarak düzenlenir
ve sürdürülür. 

MMaaddddee  1188::  DDeenneettiimm

Merkezler, çal›flmalar›n›n TPD Genel Merkez
Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu ka-
rarlar›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 kuru-
lun niteli¤ine göre, TPD Genel Merkez Yönetim
Kurulu ve fiube Yönetim Kuruluna verilir.  

MMaaddddee  1199::  YYüürrüürrllüükk

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


