DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ DERNEĞİ İL TEMSİLCİLİKLERİ
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, il temsilciliklerinin kuruluş, işleyiş ve faaliyetleri ile ilgili
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge il temsilciliklerinin kuruluşu, işleyişi, faaliyetleri, il temsilcisi olarak
görev alan üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları ve diğer hususlar ile ilgili iş ve işlemleri
kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge Dernekler Yönetmeliği (RG: 31.03.2005, Sayı: 25772), Dernekler
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG-21/12/2011, Sayı: 28149) ve
Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği Tüzüğünün 35. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4Dernek: Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği’ni
Dernekler birimi: İl Dernekler Müdürlüğü ve/veya ilçe dernekler büro şefliğini,
İl temsilciliği: Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği temsilciliğinin kurulduğu ili
İl Temsilcisi: İl temsilcisi olarak görev almak üzere atanan Dernek üyesini
Mülki idare amirliği: Dernek merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,
Yerleşim yeri: Temsilciliğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İl Temsilciliklerinin Kuruluş Esasları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 5- (1) İl temsilcilikleri Dernek tüzüğünün 35. Maddesi uyarınca yönetim kurulu
kararı ile belirlenir.
(2) Bir ilde il temsilcisi olabilmek için gönüllü olarak başvurma veya dernek genel
merkez yönetiminin teklif götürülen üyelerin görevi kabul etmesinin ardından yönetim
kurulu tarafından atanırlar.
(3) Temsilciler atamayı takip eden 2 ay içerisinde bulunduğu ildeki mülki idare
amirliğine bağlı dernekler birimine gerekli evraklar ile yazılı müracaat ederek yerleşim
yerinin bildirimini yapar ve göreve başlarlar.
(4) İl temsilcilikleri bulunduğu ilde en az üç dil ve konuşma terapisti olduğunda
açılabilir.
(5) İl temsilciliklerinin görev süresi 2 yıldır. Bu sürenin sonunda seçim yapılarak bir
sonraki dönemin temsilcisi bir tutanakla genel merkeze bildirilir ve genel merkez yönetim
kurulu tarafından atanır. Aynı il temsilcisi tekrar atanabilir.
(6) Temsilcilik görevini üstlenecek dil ve konuşma terapistlerinin o ilde ikamet
etmesi ve dernek asil üyesi olması zorunludur.

Madde 6- (1) İl temsilcilerinin olağan genel kurul toplantılarına katılması zorunludur ve
ihtiyaç halinde çağrıldıklarında yönetim kurulu toplantılarına katılmakla yükümlüdür. Genel
kurula katılmayan temsilcilik düşer.
(2) İl temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdakileri kapsar:
a. İlde bulunan tüm dil ve konuşma terapistlerine ulaşır. Dernek üyesi
olmayanların üyeliğini sağlamak için çalışır ve üyelik işlemlerini takip ederek
genel merkez yönetim kuruluna bildirir. Üyelerin telefon, e-posta, iş adresi
gibi iletişim bilgilerine yönelik bir kayıt sistemi/veri tabanı oluşturur. Bu
listeleri düzenli olarak günceller.
b. Dernek genel merkezi ve ildeki dil ve konuşma terapistleri arasında
koordinasyonu sağlar.
c. İlde veya bölgede mesleki eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek yönetim kuruluna
iletir.
d. İldeki üyelerin görüş, öneri ve sorunlarını tespit ederek dernek yönetim
kuruluna ya da ilgili komisyona iletir. Sorunların çözümlerine ilişkin
görüşlerini bildirir.
e. Derneğin gündemle ilgili çalışmalarının ve hedeflerinin duyurulmasına katkı
sağlar.
f. İldeki mesleki tanıtım faaliyetlerine ve Dernek komisyonlarının ilde
yürüteceği faaliyetlerin yapılmasına, organize edilmesine katkı sağlar.
g. Dış paydaşlar, stratejik ortaklarla yapılacak görüşmelerde yönetim kurulunun
belirlediği görüşme yönergesine uygun görüşme yapar.
h. İldeki genel ve tüzel kişilerden gelen istek ve önerileri yönetim kuruluna
iletir.
i. Derneğin temsilciliğinin bulunduğu ildeki çeşitli organizasyonlara katkı
sağlar.
Madde 7- İl temsilcilikleri dernek yönetim kurulu kararı ile faaliyet yürütür. Madde 6’da
belirtilen görevlerini ve yapacakları faaliyetleri yönetim kuruluna sunar ve onaylanan
çalışma takvimine uygun çalışmalar yürütür.
Madde 8- Temsilciler ilde yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak EK.1’deki formata uygun
hazırladıkları faaliyet raporlarını her yıl olağan genel kuruldan 15 gün önce dernek yönetim
kurulu başkanına iletirler.
Madde 9- (1) Temsilciler dernek yararına, derneğin tüzük ve yönetim kurulu kararlarına ve
etik ilkelerine uygun olarak faaliyet gösterirler.
(2) Temsilciler Dernek adını ve faaliyetini bireysel çıkarları için kullanamazlar. Aksi
halde genel merkez yönetim kurulu dernek etik kurulu işlemlerini başlatır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
Madde 10- Bu Yönetmelik 04.04.2018 tarih ve 76 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Ek. 1: İl Temsilcilik Faaliyet Raporu Formu

................... İL TEMSİLCİLİĞİ
FAALİYET RAPORU
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DKTD ............. İl Temsilcisi
Ad, Soyad,
İmza

