
Akreditasyon Üst Kurulu Nisan “2012-2014” Faaliyet Raporu 

 

- Nisan 2012'de İstanbul'da düzenlenen 17.Ulusal Psikoloji Kongresi kapsamında "TPD 
Bilgilendirme Forumu" düzenlemiş ve bu kapsamda meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz TPD’nin 
Akreditasyon çalışmaları ve AÜK faaliyetleri hakkında AÜK başkanı Prof.Dr. Güler Okman Fişek 
tarafından bilgilendirilmiştir. 
 

- 2012 yılı Nisan ve Mayıs ayları içinde Ankara-DTCF, Boğaziçi, Ege ve Koç Üniversitelerinin 
Akreditasyon çalışmaları yürütülmüştür.  Bu üniversitelerimizin psikoloji lisans programları AÜK 
tarafından akredite edilmiştir. 
 

- 21 Haziran 2012 tarihinde AÜK bir değerlendirme toplantısı yapmıştır.  
 

- Derneğimiz akreditasyon yetkisinin uzatılması için YÖK’e 24.07.2012 tarihinde bir dosya ile 
başvuruda bulunmuştur. Ancak dosyanın kaybolması üzerine daha sonra YÖK ile 20 Kasım 2012 
ve 27 Şubat 2013 tarihlerinde iki görüşme daha gerçekleştirilmiştir.  
 

- AÜK, 26 Kasım 2012 de toplanarak gelişmeleri değerlendirmiştir. 
 

- YÖK yürütme kurulunun talebi üzerine 27 Haziran 2013 tarihinde Psikoloji Lisans ve Lisansüstü 
programlarının akreditasyonunun önemi ve gerekliliği kapsamında YÖK yürütme kuruluna birer 
sunum yapılmıştır. 
 

- AÜK başkanlığı görevinden ayrılma isteğinde bulunan Prof.Dr. Güler Okman Fişek yerine 
Derneğimiz Yönetim Kurulunun 22 Eylül 2013 Tarih ve 50/1 sayılı kararıyla  Prof.Dr. Melike Sayıl 
getirilmiştir. Kurul'dan ayrılan iki üye (Prof.Dr. Diane Sunar ve Prof. Dr. Nuray Karancı) yerine 
Prof. Dr. Nesrin Şahin ve Prof. Dr. Nurhan Er’de aynı tarihten itibaren AÜK üyesi olarak görev 
almışlardır. 
 

- YÖK genel Kurulunun 27.06.2013 tarih ve 2013.08.853 sayılı kararıyla Derneğimizin akreditasyon 
yetkisi 26.08.2014 tarihine kadar uzatılmış; ancak derneğimiz, akreditasyon faaliyetlerini yetki 
süresinin dolmasından sonra durduğunu beyan ederek sürenin uzatılması talebinde bulunmuş ve 
YÖK genel kurulunun 2013.13.1307 sayılı kararıyla bu talebimiz uygun bulunmuş ve derneğimizin 
akreditasyon yetki süresi, 26.08.2015 tarihine kadar uzatılmıştır. 
 

- Ekim (2013) ayı içinde psikoloji lisans programı bulunan bütün üniversite rektörlüklerine ve 
bölüm başkanlıklarına akreditasyon yetkisinin uzatıldığını ve akreditasyonun önemini belirten bir 
yazı gönderilmiştir. 
 



- 2014 yılı Şubat ve Mart aylarında sırasıyla İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ psikoloji bölümünün 
akreditasyon süreci yürütülmüştür. 
 

- AÜK 21 Mart 2014 tarihinde toplanarak incelemesi tamamlanan İ.Ü ve ODTÜ psikoloji 
bölümlerinin akreditasyon raporlarını değerlendirmiş ve onay vermiştir.  
 

- TPD’nin, psikoloji lisans programlarının akreditasyonu için ilk yetkiyi aldığı 1 Eylül 2010 tarihinden 
bu yana Derneğimize akredite edilmek üzere sekiz psikoloji bölümü başvuruda bulunmuş, bunlar 
arasından 7’si AÜK’ten akreditasyon onayı almıştır. Bu bölümler alfabetik olarak: Ankara 
Üniversitesi DTCF, Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümleridir.  


