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Değerlendirme Takımları Eğitimi Bilgi Notu

TPD-PPAB’ın Türk Psikologlar Derneği’nden (TPD) bağımsız bir birim olarak yeni oluşumuna
kavuşmasından çok daha önce TPD Lisans Programı Akreditasyonunun önemini benimsemiş ve farklı
bilimsel etkinlikler ve Dernek bilgilendirme toplantıları kapsamında üyelerini bilinçlendirmek, konuya
ilişkin farkındalık yaratmak ve eğitim vermeye özen göstermiştir. Halen TPD-PPAB resmi web
sayfasında söz konusu eğitsel dökümanlara ilişkin arşive ulaşılabilmektedir. YÖK tarafından ilk kez
yetkilendirildiği 2010 yılından, tescilin askıya alındığı Şubat 2016 tarihe kadar olan süreçte o dönemde
geçerli olan terminoloji ile, kurum ziyareti yapan ekipler için oldukça kapsamlı ve yönlendirici bir
yönerge (ALPDEK Yönergesi) hazırlanmıştır. Ayrıca her ziyaret ekibi için daha önce değerlendirme
yapmış deneyimli ekip üyeleri tarafından ziyaretler öncesi formel olmayan bilgilendirmeler ve deneyim
paylaşımları yapılmıştır. Tescilin askıda olduğu dönemde, Aralık 2016 tarihinde bir önceki akreditasyon
ölçütleri ve başvuru süreci hakkında ve değerlendiricilere yönelik TPD Genel Merkezinde kapsamlı iki
eğitim düzenlemiştir.
YÖK Kalite Kurulu’nun kuruluşu ve Akreditasyon Yönergesinin yenilenmesi üzerine Kalite
Kurulu üyeleriyle yapılan 3 toplantıda alınan sözel geribildirimler ve öneriler doğrultusunda PPAB,
TPD’den gerek ekonomik ve gerekse idari açıdan bağımsız yeni bir birim olarak evrilmiş ve ciddi bir
yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Yeniden tescil alabilmek için başvuruda bulunurken, TPD-PPAB
yeni terminoloji ile Değerlendirme Takımlarının (DT) eğitimini daha yapılandırılmış ve formal bir
biçime gelmesini sağlamıştır. 25/01/2019 tarihinde TPD Genel Merkezinde iki ayrı eğitim
düzenlenmiştir. Bu eğitimlerden ilkinde güncellenen ve daha çok çıktı odaklı hale getirilen akreditasyon
ölçütleri ve yenilenen başvuru süreci üzerinde durulmuş; akreditasyon ilk başvuru ya da yenleme
başvurusu yapacak Bölüm temsilcilerinin soruları cevaplanmıştır. Potansiyel Değerlendirme Takımı
üyelerine (farklı üniversitelerden 25 katılımcı) verilen ikinci eğitimde ise DT üyelerinin yerinde ziyaret
öncesinde, esnasında ve sonrasında görev ve sorumlulukları aktarılmış, değerlendirme sürecinde
kullanılan formlar tanıtılmıştır. Bu eğitimin etkililiğini değerlendirmek üzere geliştirilen anket
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(Değerlendirme Takımları Görev ve Sorumlulukları Eğitimi Değerlendirme Anketi) katılımcılara online
uygulanacaktır.
TPD-PPAB’ın yenilenen kriter ve süreçlerinin ilk uygulanmasına 2019 Ocak-Şubat dönemi
başvurularında başlanacaktır. Bu nedenle de kurulacak her DT için, yerinde ziyaret öncesi, AÜK
tarafından, kısa bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Ayrıca, Değerlendirme Takım Üyelerinin
Değerlendirilmesi Esasları ve Değerlendirme Formları dokumanında da açıklandığı üzere,
değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, Değerlendirme Takımı üyelerinin birbirlerini
değerlendirmeleri
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