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TTüürrkk  PPssiikkoollooggllaarr  DDeerrnnee¤¤ii  GGeenneell  YYüürrüüttmmee  KKuurruulluu

ttooppllaanntt››llaarr››  yyaapp››lldd››

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

ilgili görüfl al›flveriflinde bulunuldu. Genel Yürüt-
me Kurulu toplant›lar›nda meslek yasas›, e¤itim,
örgütsel iflleyifl, çal›flma gruplar›n›n iflleyifl esasla-
r›, Derne¤in mali yap›lanmas› ve iflleyifli ve Der-
ne¤in uluslararas› platformlarda temsil edilmesi
gibi belli bafll› konular üzerinde yo¤unlafl›ld›.

‹‹zzmmiirr  fifiuubbeemmiizz,,  ssaatt››nn  aallmm››flfl  oolldduu¤¤uu    yyeennii  mmeekkaann››nn

kkaapp››llaarr››nn››  EEyyllüüll    aayy››nnddaa  üüyyeelleerriinnee  aaççtt››

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

Mart 2004 Türk Psikoloji Bülteni ile TPD ‹z-
mir fiubesi’ne ait bir mekan›n sat›n al›nd›¤› habe-
ri tüm üyelerimize duyurulmufltu. Eylül ay›nda
aç›l›fl› yap›lan yeni fiube Merkezi’mizin, ‹zmir
fiubesi olarak geldi¤imiz noktan›n somut bir gös-
tergesi 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 ta-
k›ld›. Mobilyalar› al›nd›. Art›k, istedi¤iniz her an
ulaflabilece¤iniz, küçük ama p›r›l p›r›l bir fiu-
bemiz 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-

DDEERRNNEEKK’’TTEENN  HHAABBEERRLLEERR
DDEERRNNEEKK’’TTEENN  KKIISSAA  KKIISSAA......

‹zmir’de yap›lan Genel Yürütme Kurulu

‹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 olufl-
turmaya bafllayacakt›r.  fiube Merkezi, üyelerimiz
taraf›ndan kullan›ld›¤›, benimsendi¤i oranda ya-
flayacak ve mesle¤imize, meslektafllar›m›za ve in-
san›m›za önemli katk›lar sa¤layacak çal›flmalar›n
düzenlendi¤i bir Merkez haline gelecektir. 

fienel Karaman (Pano’dan)

TTPPDD  UUyygguullaammaa,,  AArraaflfltt››rrmmaa  vvee  EE¤¤iittiimm  MMeerrkkeezzii

AAnnkkaarraa’’ddaa  AAçç››ll››yyoorr!!

TPD Genel Merkezi taraf›ndan, Dernek bün-
yesindeki e¤itim, uygulama ve araflt›rma etkinlik-
lerinin 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 tadi-
lat› 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 is-
tedik…


