TPD TEMSİLCİLİK YÖNETMELİĞİ
1. İl geçici temsilcileri gönüllü olarak başvuran psikologların başvurularının onaylanması
veya dernek genel merkez yönetimi tarafından teklif götürülen psikologların görevi
kabul etmesinin ardından yönetim kurulu tarafından atanırlar. Bu atamayı takip eden 2
ay içerisinde, ildeki üyeler arasından yapılacak seçimle il temsilcisi veya eştemsilcileri belirlenir ve tutulacak tutanakla genel merkeze bildirilir. Gerekli
görüldüğü takdirde, ilde temsilcilikler temsilci yürütme kurulu tarafından da
yürütülebilir.
2. İl temsilcilerinin görev süresi 2 yıldır. Bu sürenin sonunda seçim yapılarak bir sonraki
dönemin temsilcisi genel merkez yönetim kurulu tarafından atanır.
3. Temsilcilik görevini üstlenecek meslektaşların o ilde ikamet eden dernek asil üyesi
olması şarttır.
4. İl temsilcileri görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 İlde bulunan tüm psikologlara ulaşmak; telefon, e-posta, iş adresi gibi iletişim
bilgilerinden oluşan bir veritabanı oluşturmak. Bu listeleri düzenli olarak
güncellemek, ekim ve mart aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez güncel
listeleri genel merkezle paylaşmak
 İldeki psikologların derneğe üyeliklerini sağlamak ve üyelik işlemlerinin
takibini sağlamak
 İldeki psikologlar ve dernek arasında koordinasyon sağlamak
 Mesleğin durumunu, ildeki gelişmeleri takip etmek, derneğin etkinliğini ve
faaliyet alanını genişletmek, ilgili toplantı, seminer, fuar vb. her alanda derneği
temsilen katılmak, stand açmak. Tüm bu faaliyetleri yaparken genel merkez ile
işbirliği halinde çalışmak.
 Derneğin gündemle ilgili çalışmalarının ve hedeflerinin duyurulmasına katkı
sağlamak
 Yılda en az 2 kez il toplantısı yaparak genel merkeze toplantı tutanaklarını
iletmek
 İlde veya bölgede mesleki eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek yönetim kuruluna
iletmek
 Temsilciler ilde yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak hazırladıkları faaliyet
raporlarını ekim ve mart aylarında genel merkeze iletirler.
5. İl temsilcileri TPD genel kurulunun yapıldığı tarihlerde toplanır. Ayrıca gerekli
hallerde yönetim kurulunca göreve çağrılır. İl temsilcileri en az 5 temsilcinin isteği ile
genel merkez yönetim kurulunun toplanması için çağrıda bulunabilir.
6. Temsilciler bulundukları ilde şubeleşme için gerekli çalışmaları yürütür.
7. Temsilciler dernek yararına, derneğin tüzük ve kararlarına uygun olarak faaliyet
gösterirler. Aksi halde genel merkez yönetim kurulu bir soruşturmacı atar ve gerekli
incelemeler yapıldıktan sonra gerekli kararı verir.

