Kabul edilen iç yönetmelikler
Aşağıdaki iç yönetmelikler 14/10/2016 tarihinde kabul edilmiştir.
Asıl üye kriterleri:
•
Her üye 100 saatlik kişisel gelişim ve o saatin içerisinde en az 25 saatlik kişisel tedavi
yapmalıdır.
•
Eğer bir kimse KDP’de eğitimini almış fakat Derneğin tüm kriterlerine uymuyorsa eğitim üyesi
olarak kaydolabilir ve daha sonra Asıl üye olmak için eksiklerini tamamlayıp tekrar sınav talep
edebilir.
•

Her üye 8 vaka (200 saat) uygulaması ve (100 saat) gözlemcilik yapmış olmalıdır.

•
Bir kimsenin eğitim üyesi olabilmesi için Dernek tarafından bilinen bir KDP okulu kaydı ve
öğrendi belgesi vermelidir.
Üyelerin kayıt ücreti: Asıl üyeler 80€ ( tüzükte belirlendiği gibi), eğitim üyeleri 50€, muavin üyeler
20€, muavin örgüt üyeleri 100€, asıl örgüt üyeleri 150€.
•

Ürün alımı: 150 Euro ve üzeri alışverişlerde en az 2 farklı şirket/kişilerde teklif alınmalıdır.

•
Yönetim Kurulu toplantılarında nisap: Madde 20 ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Yapısı ve
görevi: Yönetim Kurulu nisabı. Yönetim Kurulu üyeleri tarafından iç yönetmeliğe tüzüğün belirsizliği
ve toplantıda üyelerin nisabını kapsayan detaylı noktaları eklenmesi konusunda karar verildi. (“
Yönetim Kurulu en az 3 üyesi varken nisaptadır.”)
•
Nisap varlığı, a). Zamanında ( en azından bir hafta önce) ve geçerli (açık iletişim ve yanıt),
YK’nun tüm üyelerinin bilgilendirme, b) en azından 3 üyeden 2si Başkan ve ya Başkan Yardımcısı
Veya/ve Sekreter. Karar, anlaşılmış uygulamalar tarafından örtülüp, Başkan imzası ( veya Başbakanın
mazaretli bir şekilde yokluğunda onun yerine Başbakan Yardımcısının temsili) ve sekreter, aksine
geçersiz ve belirsiz sayılır.
•
Örgüt/Kurumların KKDPD’ye üye olması: Bir örgütün asıl üye olması için, en az 2 yıl örgüt
olarak çalışması gerekiyor, aksi takdirde muavin üye olabilir- 2 yıllık zamanını dolduduğu zaman
başvuru formu tekrar değerlendirilebilir ve asıl üye olabilir. 2 yılın ardından, yapılandırılmış Kognitif
Davranış Psikoterapi programı çalıştırıldığını görmek adına daha detaylı açıklama ve belge talep
edilebilir. Eğer bir aday geçerli bir yılda Muavin üye olarak 2 yıl çalışmışsa, asıl üye olmak için tekrar
incelemeye alınabilir. Geçerli yıl için muavin üyenin kayıt ücreti ödenmiş ise KKDPD’ye karşı,o yıl için
her hangi başka bir ekonomik mecburiyeti yoktur.
•
Üye kartı: Dernek üyelerine kayıt oldukları günden itibaren son kullanım tarihli bir Üyelik kartı
verilecektir. Kimlikte nüfus numarası ve üyelik rütbesi yazacaktır. Üyelik rütbeleri şunlar olabilir:
EÜ/KKDPD ( eğitim üyesi), AÜ/KKDPD (asıl üye), MÜ/KKDPD (muavin), OÜ/KKDPD (onursal).
Örgütlerin rütbe isimleri şunlardır: AÖÜ/KKDPD (Asıl Örgüt Üyesi), MÖÜ/KKDPD (Muavin Örgüt
Üyesi).
•
Asıl Örgüt üyeleri özelliklerine “KKDPD kayıtlı üyeleri” Muavinler ise “KKDPD ile ilgili Muavin
eğitim kurumları”.

•

Asıl üyelerin her yıl çalıştıkları zamanın devamlılığını ve belirli sertifikalar sunmak zorundadır.

Aşağıdaki iç yönetmelikler 09/03/2016 tarihinde kabul edilmiştir
Eğitim, uzmanlaşmış vs. kriterleri

Eğer bir kişi, herhangi bir kategoriye kayıt olmak için geldiği zaman, KKDPD kurulmadan önce staj
eğitimini tamamlamışsa, bu o kişi için önemli bir faktör olacaktır. Eğer bu durum ortaya çıkmışsa ve
eğitim kriterleri gelecekte asıl üyelik kaydı yapmak için yeterli değilse, kişi onay sürecini
tamamlamaktan kopmuş değildir. İleride üyenin kriterlerinin asıl üyelik için yeterli olduğu
durumunda, başvuran kişinin mesleki ve kişisel gelişimi hedefiyle, daha fazla eğitim ve yeterlilik için
Yönetim Kurulu karar verir ve üyeyi bilgilendirir.
Eğitim üyeleri
Eğer bir kişi staj programı takip ediyorsa ve gelecekte ve yakın gelecekte asıl üye kriterlerini
karşılayabilecekse ya da bu tarz eğitimde ara vermişse, aday eğitim üyesi olarak kayıt olabilir. Takip
ettiği program ileride asıl üye olma kriterlerini karşılayamaz ve ya ara vermişse, adaydan yeterli
kriterleri karşılamak adına KKDPD’ye ek bilgiler sunulması gerekiyor.

Uzmanlaşmış üyeler için kriterler
1.
Psikolojide, danışmanlıkta, sosyal çalışmalarda, psikiyatr ve ruh sağlığının diğer alanlarında
MSc ya da/ve PhD başlığında Yüksek lisans sahibi kişiler.
2.
CBT’ye dayalı kanıtlanmış beş yıllık klinik uygulaması, denetçiler tarafından yazılı bir belge ile
kanıtlanmış en az 1000 saatlik denetçi klinik uygulaması.
3.
Kognitif Davranış Ruhsal sağlığı konusunda uzman tarafından, başvuran kişinin becerilerine
dayalı 2 tavsiye mektubu.
4.
KDP konuları ile uğraşı (eğitim programlarının izlenmesi/ seminer, eğitim, bilimsel makale
yazmak vs.)
İki-üç yıllık Atina eğitim programından gelen başvuru sahipleriyle sorun çözmek.

İki yıllık program
Atina’daki iki yıllık eğitim programına ilişkin, başvuru sahipleri tarafından bize verilen mevcut veriler,
eğitim üyesi olarak kayıt olması için yeterli kanıtı teşkil ediyor.
Üç yıllık program

Atina’daki üç yıllık programı tamamlayan kişilere ilgili olarak, başvuran kişiler tarafından elimizde olan
belgeler, her ne kadar yukarıda da bahsedildiği gibi Yönetim Kurulunun kriterlerine uygun değilse
bile, her kim üç yıllık programı tamamlamışsa eğer, asıl üye olmak için yeteli kriterlerin kapsanması
talep edilecek ve o güne kadar eğitim üyesi olarak sayılacaklardır. Eğitim üyesinden asıl üyeliğe geçiş
yapabilmesi için gereken şey sertifika ile ispatlamaktır a) 100 saatlik kişisel gelişim/öz farkındalık, b)
Toplam 200 saatlik denetimli uygulama (Tüzükte de bahsedildiği gibi, 8 vaka içeren bir sunum
yapılması) ve c) 100 saatlik denetmenlik yapılmalıdır.

Aşağıdaki kabul edilen iç yönetmelikler 12/12/2016 tarihinde kabul edildi
Özet olarak, aşağıdaki iç yönetmelikler kabul edildi:
•
Mevcut aşamasının model yazısı ve bibliyografik referansları Amerikan Psikolojik Derneğinin
yönergelerini oluşturacaktır.
•
“Müşteri” kelimesi ve türevleri kelimelerini kullanmaktan kaçınılmalıdır ve onun yerine “hasta
ya da tarafsız “kişi” kelimeleri kullanılmalıdır. Aynı şekilde “sorun” ve türevleri kelimelerini kullanmak
yerine “zorluk, aksaklık, engel, çalışmama vs.” gibi kelimeleriyle değiştirilmelidir.
•
Derneğin kabul üyeleri kayıt olmak istedikleri yere yeterli kriterlere sahip değilse (vs. asıl üye),
o zaman Derneğin uygun gördüğü pozisyonlara kayıt olacaklardır. Daha sonra, kendilerini
kanıtladıkları durumda, başka kategorilerde açık pozisyon olduğu zaman bilgilendirileceklerdir. Başka
durumlarda, tüzükte de bahsedildiği gibi, eğer bir kişi kabul edildiği kategoride bulunmak
istemiyorsa, Dernekten ayrılmak için başvuruda bulunabilir.

.

