DERNEK’TEN HABERLER
DERNEK’TEN KISA KISA...

‹zmir ﬁubemiz, sat›n alm›ﬂ oldu¤u yeni mekan›n

Türk Psikologlar Derne¤i Genel Yürütme Kurulu

‹zmir ﬁubesi bundan böyle çal›ﬂmalar›n› kendine ait ﬁube Merkezi’nde yürütecek.

toplant›lar› yap›ld›
Türk Psikologlar Derne¤i 7., 8. ve 9. Genel
Yürütme Kurulu toplant›lar›, s›ras›yla 3-4 Temmuz 2004 tarihinde Bursa’da, 25 Eylül 2004 tarihinde ‹zmir’de ve 4-5 Aral›k 2004 tarihinde ‹stanbul’da yap›ld›. Genel Merkez, ‹stanbul, ‹zmir ve
Bursa ﬁubeleri Yönetim Kurulu üyelerinin biraraya geldi¤i toplant›larda, Genel Merkez ve ﬁube
Yönetim Kurullar›’n›n göreve geldikleri süre
içinde yapt›klar› ve yapmay› düﬂündükleri çal›ﬂmalar gözden geçirilerek, Derne¤in hedefleri ile

kap›lar›n› Eylül ay›nda üyelerine açt›

Mart 2004 Türk Psikoloji Bülteni ile TPD ‹zmir ﬁubesi’ne ait bir mekan›n sat›n al›nd›¤› haberi tüm üyelerimize duyurulmuﬂtu. Eylül ay›nda
aç›l›ﬂ› yap›lan yeni ﬁube Merkezi’mizin, ‹zmir
ﬁubesi olarak geldi¤imiz noktan›n somut bir göstergesi oldu¤unu düﬂünüyoruz. Bir oda, bir salon
ve bir sekreteryadan oluﬂan ‹zmir ﬁubesi oldukça
mütevaz› say›labilecek bir yer. Ald›¤›m›z yeri
baﬂtan aﬂa¤› elden geçirdik. Dairenin tuvaleti ve
banyosu yenilendi. Tüm elektrik kablolar› ve
prizleri de¤iﬂtirildi. Boyas› yap›ld›, perdeleri tak›ld›. Mobilyalar› al›nd›. Art›k, istedi¤iniz her an
ulaﬂabilece¤iniz, küçük ama p›r›l p›r›l bir ﬁubemiz var. ‹leride, ﬁube çal›ﬂmalar›m›z artt›kça,
bu yer bizim için ister istemez küçük gelmeye
baﬂlayacak ve daha büyük bir yere taﬂ›nmam›z
gerekecektir. Bunun için, ﬁube Yönetim Kuru-

‹zmir’de yap›lan Genel Yürütme Kurulu
ilgili görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu. Genel Yürütme Kurulu toplant›lar›nda meslek yasas›, e¤itim,
örgütsel iﬂleyiﬂ, çal›ﬂma gruplar›n›n iﬂleyiﬂ esaslar›, Derne¤in mali yap›lanmas› ve iﬂleyiﬂi ve Derne¤in uluslararas› platformlarda temsil edilmesi
gibi belli baﬂl› konular üzerinde yo¤unlaﬂ›ld›.

‹zmir ﬁubemizin aç›l›ﬂ›, TPD Genel Baﬂkan›
Prof. Dr. Ayﬂe Yal›n taraf›ndan yap›l›yor
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lumuz önümüzdeki y›ldan itibaren, bütçesinden
küçük bir miktar› bir kenara ay›rarak, ileride daha
geniﬂ bir mekana taﬂ›nabilmek için kaynak oluﬂturmaya baﬂlayacakt›r. ﬁube Merkezi, üyelerimiz
taraf›ndan kullan›ld›¤›, benimsendi¤i oranda yaﬂayacak ve mesle¤imize, meslektaﬂlar›m›za ve insan›m›za önemli katk›lar sa¤layacak çal›ﬂmalar›n
düzenlendi¤i bir Merkez haline gelecektir.

ﬁenel Karaman (Pano’dan)

TPD Uygulama, Araﬂt›rma ve E¤itim Merkezi
Ankara’da Aç›l›yor!
TPD Genel Merkezi taraf›ndan, Dernek bünyesindeki e¤itim, uygulama ve araﬂt›rma etkinliklerinin daha verimli, sistemli ve kal›c› bir biçimde
sürdürülebilmesi amac›yla yeni bir mekan daha
sat›n al›nd›. Bir enstitü gibi iﬂlemesi planlanan
merkezin, kullan›m amaçlar›na uygun olarak tadilat› gerçekleﬂtirildi. Merkezin çal›ﬂma ilkeleri ve
iﬂleyiﬂ plan› internet sayfam›zda ve Bültenimizin
bir sonraki say›s›nda sizlere duyurulacakt›r. Bu
güzel haberi üyelerimizle ﬂimdiden paylaﬂmak istedik…
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