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Bu araﬂt›rma, ‹stanbul’daki baz› hastanelerin psikiyatri klinikleri ve özel psikoterapi merkezlerinde
klinik psikoloji alan›nda çal›ﬂan uzmanlar ve klinik psikoloji ö¤retim üyeleri ile yap›lan bir çal›ﬂmaya
dayanmaktad›r. Örneklemi, 3 üniversite, 4 devlet üniversitesi hastanesi ve psikiyatri kliniklerinin
çal›ﬂanlar› ile 10 özel psikoterapi merkezinde çal›ﬂan 41 klinik psikolog (36 kad›n, 5 erkek)
oluﬂturmaktad›r. Kat›l›mc›lara aç›k uçlu sorulardan oluﬂan ve araﬂt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ bir
anket verilmiﬂ ve kendilerinden klinik psikoloji alan›nda gözlemledikleri etik ihlal örneklerini ve
bunlar›n nas›l ele al›nd›¤›n› tan›mlamalar› istenmiﬂtir. Verilen yan›tlar niteliksel olarak analiz
edilmiﬂtir. Sonuçlara bak›ld›¤›nda Türkiye’de yetkinli¤in s›n›rlar›na iliﬂkin ihlallerin ilk s›rada oldu¤u,
di¤er kötü kullan›mlara iliﬂkin durumlar›n ve duygusal ve cinsel yak›nlaﬂman›n bunu izledi¤i
görülmektedir. Araﬂt›rman›n sonuçlar›, yönetmeli¤imizin kabulü öncesindeki sürece eylemsizli¤in
hakim oldu¤unu ve asl›nda meslektaﬂlar›m›z›n cayd›r›c› nitelikte bir yönetmeli¤e, buna eﬂlik eden
yasal alt yap›ya ve hem ihlallerin bildirilmesine hem de de¤erlendirilmesine büyük önem verdiklerini
ortaya koymaktad›r. Etik konusunda yap›lacak çal›ﬂmalar›n meslek içi e¤itimler, etik derslerinin
zorunlu bir ders olarak psikoloji e¤itiminin bir parças› olmas› ve etik kurullar›n dan›ﬂma iﬂlevini
üstlenmesi ile devam ettirilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu gayretler, var olan ikilemlerin ihlallere
dönüﬂmeden de¤erlendirilmesi ve önlenmesine büyük katk›da bulunacakt›r.
Anahtar Kelimeler: Etik, etik yönetmelik, klinik psikoloji, etik ihlal
Ethical Violations Observed in the Field of Clinical Psychology and the Ways in Which These
Violations Are Typically Handled
Abstract
This study is based on a survey conducted with clinical psychologists in the academia as well as those
who work in psychiatric clinics of university hospitals and private psychotherapy centers. The sample
consists of 41 clinical psychologists (36 female, 5 male) from 3 university departments, 4 psychiatry
clinics in state university hospitals and 10 private psychotherapy centers. An open ended survey on
ethical violations prepared by the researchers was given to the respondents. Respondents were asked
to describe prototypical examples of ethical violations they observe in the field of clinical psychology
and the ways in which these violations are typically handled. The data was analyzed using qualitative
methods. The findings revealed that the most frequent violation reported by the respondents fell into
the category of boundaries of competence followed by other types of abuse and emotional and sexual
misconduct. The reports of the respondents showed that lack of appropriate action taken against such
violations predominated the field prior to the acceptance of the ethics code. The need for a code that
will act as a deterrent agent, a legal framework that is enforceable and appropriate reporting and
assessment of ethical violations was emphasized by the respondents. In future, efforts in this area
should focus on in-service training on ethics and compulsory ethics courses during undergraduate
training in psychology. Moreover, the Ethics Committees of Turkish Psychological Association should
undertake more consultative function in addition to adjudication. Such efforts will contribute to the
adequate evaluation and prevention of ethical dilemmas before they turn into ethical violations.
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Etik, belli bir eylemi seçmenin gerekçelerini kiﬂisel de¤erler çerçevesinde de¤erlendirmektir (Behnke, 2001). Etik ikilemler, etik ilkelerin, kurallar›n ya da de¤erlerin birbirleriyle çat›ﬂt›¤› durumlarda ortaya ç›kar. Farkl›
alanlarda hizmet veren psikologlar çal›ﬂmalar›
s›ras›nda s›k s›k etik ikilemlerle karﬂ› karﬂ›ya
kal›rlar. Etik ihlaller ise, psikolo¤un etik yönetmelikteki ilke ya da kurallara uymad›¤› ve
/veya davran›ﬂlar›yla hizmet verdi¤i kiﬂilere
ya da kurumlara zarar verdi¤i durumlard›r.
Psikolog, bir etik ikilem durumunda çeliﬂkiyi ortadan kald›rabilmek için bir karara var›p
harekete geçer. Psikolo¤un etik ikilemin etik
ihlale dönüﬂmesini engellemesi için atmas› gereken ilk ad›m, ikilemi yeterince erken ve do¤ru bir biçimde tespit etmesidir. Psikolog, etik
ikilemi tespit ettikten sonra yönetmelikteki ilke ve kurallar ile kendi kiﬂisel de¤erleri do¤rultusunda olas› eylem seçenekleri belirler.
Eylem seçeneklerinin k›sa ve uzun vadeli sonuçlar› ile bu sonuçlar›n yarar ve zararlar›n›
de¤erlendirir. Daha sonra, bir meslektaﬂ›na
konuyla ilgili dan›ﬂabilir. Örne¤in, bir psikolo¤un dan›ﬂan›n› cinsel aç›dan çekici buldu¤unu
fark etmesi bir etik ikilemdir. Psikolog ancak
bu duygular› eyleme döktü¤ünde bir etik ihlal
gerçekleﬂtirmiﬂ olur. Oysaki psikolog, bu duygular› eyleme dökmek yerine kendi psikoterapisinde analiz etme, olguyla ilgili süpervizyon
alma ve/veya bu duygular›n terapötik iliﬂkiye
zarar verece¤ini düﬂünüyorsa, dan›ﬂan›n› baﬂka bir meslektaﬂ›na yönlendirme gibi çarelere
baﬂvurabilir. Böyle bir yolu seçti¤inde psikolog, etik ihlalin engellenmesi için gerekli önlemleri de alm›ﬂ olur.
Koocher ve Keith-Spiegel’e (1998) göre,
psikologlar›n etik ihlallerde bulunmalar›nda
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farkl› etmenler rol oynamaktad›r. Psikolo¤un
etikle ilgili konular ve etik sorumluluklara dair bilgisinin yeterli olmamas›, gerekli yetkinli¤e ve kiﬂisel fark›ndal›¤a sahip olmamas›, etik
ikilem içeren durumlarda meslektaﬂlar›na dan›ﬂmamas›, sorunu görmezden gelmesi ya da
duyars›z, sorumsuz ve ç›karc› davran›ﬂlarda
bulunmas›n›n sonucunda etik ihlaller ortaya
ç›kmaktad›r.
Etik ihlallerin oluﬂmas›n›n önlenmesi için
etik ihlal yaratabilecek durumlar›n daha iyi anlaﬂ›lmas› ve bunlar›n çözümlenme yollar›na
dair fark›ndal›¤›n oluﬂmas› gerekmektedir. Bu
nedenle, etik ihlallere yol açabilecek etik ikilemlere dair araﬂt›rmalar›n incelenmesi son
derece önemlidir. Yurtd›ﬂ›nda yap›lan çal›ﬂmalar›n genellikle etik ihlallerden ziyade etik
ikilemler üzerinde yo¤unlaﬂt›¤› görülmektedir.
Örne¤in Pope ve Vetter’in (1992) yapt›¤› araﬂt›rma, etik ikilem örneklerinin toplanmas›n› ve
bunlar›n gelecekte yönetmelikte yap›labilecek
düzeltmeler için bir temel oluﬂturmas›n› amaçlam›ﬂt›r. Bunun için geliﬂigüzel seçilmiﬂ 1319
Amerikan Psikoloji Birli¤i (American Psychological Association, APA) üyesinin birkaç kelimeyle ya da daha ayr›nt›l› bir biçimde kendilerinin ya da bir meslektaﬂlar›n›n bir iki sene
içinde karﬂ›laﬂt›klar› etik aç›dan zorlu ya da rahats›zl›k veren durumlar› anlatmalar› istenmiﬂtir. Soruyu 679 psikolog 23 kategoride 703
olay anlatarak yan›tlam›ﬂt›r. Bildirilen 703
olaya bak›ld›¤›nda birinci s›rada %18 ile gizlilik; ikinci s›rada %17 ile s›n›rlar›n net olmamas›, çoklu ya da çat›ﬂmal› iliﬂkiler; üçüncü s›rada ise %14 ile ödeme kaynaklar›, planlar›,
ortamlar› ve yöntemleri yer almaktad›r (Pope
ve Vetter, 1992). Bu araﬂt›rmada gizlilikle ilgili bildirilen olaylardan 38’i üçüncü ﬂah›slara
fiili ya da olas› zarar verilmesi, 23’ü çocuk ta-
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cizinin bildirilmesi, 8’i HIV’la infekte olmuﬂ
ya da HIV’dan muzdarip kiﬂiler, 6’s› ﬂiddet
uygulam›ﬂ ya da ﬂiddet uygulamakla tehdit etmiﬂ kiﬂiler ve 1 tanesi yaﬂl› tacizi ile ilgilidir.
Bunlar›n yan› s›ra, bildirilen olaylardan 79’u
gizli bilginin aç›klan›p aç›klanmamas› gerekti¤i ve aç›klanacaksa kime aç›klanaca¤› ile ilgili ikilemleri içerir. Örne¤in, ayn› kurumda çal›ﬂan terapistlerden biri di¤erine bir dan›ﬂan›
yönlendirirken dan›ﬂanla ilgili baz› bilgileri
gizli tutmuﬂtur. Bu kategoriyi ayn› kurumda
çal›ﬂan kiﬂiler aras›nda gizlili¤in s›n›rlar› nereye kadard›r ve nas›l olmal›d›r gibi ikilemler
oluﬂturmaktad›r. Son olarak, ikilemlerin 11 tanesi dikkatsizce ya da istemeden gizlili¤in bozuldu¤u durumlard›r.
Pope ve Vetter’in (1992) çal›ﬂmas›n› takiben Kanada’da (Sinclair, 1997, akt., Slack ve
Wassenaar, 1999), ‹ngiltere’de (Lindsay ve
Colley, 1995), ‹sveç’te (Colnerud, 1997), Güney Afrika Cumhuriyeti’nde (Slack ve Wassenaar, 1999), Finlandiya’da (Antikainen, 1997,
akt., Slack ve Wassenaar, 1999) ve Norveç’te
(Odland ve Dalen, 1997, akt., Slack ve Wassenaar, 1999) ayn› anket ve 23 kategorinin kullan›ld›¤› araﬂt›rmalar gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu
araﬂt›rmalarda etik ikilem yaratan durumlar incelendi¤inde, tüm ülkelerde birinci s›rada gizlilik ve onun korunmas›yla iliﬂkili durumlar›n
yer ald›¤› dikkat çekmektedir (Slack ve Wassenaar, 1999). Bu kural›n korunup korunmamas› ile ilgili ço¤u ülkede ikilem yaratan durumlar ﬂunlard›r: Üçüncü kiﬂilere zarar gelmesi, çocuklara yönelik cinsel suçlar›n bildirilmesi, birden fazla kiﬂiyle çal›ﬂ›lan (çift ve aile
terapilerinde) ya da birden fazla meslektaﬂ›n
ayn› kiﬂiyle çal›ﬂt›¤› durumlar ve dikkatsizlik.
‹kinci s›rada ABD, Finlandiya, Güney Afrika,
‹sveç ve Kanada’da çoklu iliﬂkiler; Norveç’te

meslektaﬂlar›n etik olmayan davran›ﬂlar›, ‹ngiltere’de ise araﬂt›rmayla ilgili ikilemler yer
almaktad›r. Üçüncü s›ray›, Güney Afrika, ‹ngiltere, ‹sveç ve Kanada’da ödeme, ABD’de
meslektaﬂlar›n etik olmayan davran›ﬂlar› ve
Norveç’te çoklu iliﬂkiler paylaﬂmaktad›r.
Farkl› ülkelerdeki araﬂt›rmalarda elde edilmiﬂ olan sonuçlar›n bu kadar tutarl› oluﬂu, yani gizlilik kural›n›n iﬂleyiﬂinin sorguland›¤›
durumlar›n s›kl›¤›, rol karmaﬂas›na yol açabilen çoklu iliﬂkilere girilmesi ve etik olmayan
davran›ﬂlar› benimsemiﬂ olan meslektaﬂlara
karﬂ› nas›l yaklaﬂ›lmas› gerekti¤ini bilememe,
farkl› kültürler aras›nda ortak sorunlar›n oldu¤unu göstermektedir.
Pope ve Vetter’in anketinin kullan›lm›ﬂ oldu¤u bir baﬂka çal›ﬂma, Orme ve Doerman’›n
(2001) Amerikan Hava Kuvvetleri’nde çal›ﬂan
45 klinik psikologla yapt›klar› araﬂt›rmad›r.
Belli bir kuruma ba¤l› olarak çal›ﬂan psikologlar, zaman zaman kurumun bünyesindeki dan›ﬂanlarla kurduklar› iliﬂkilerde - ve dan›ﬂanlara
olan farkl› düzeylerdeki sorumluluklar›n› dengelemede zorluklarla karﬂ›laﬂmaktad›rlar. Bu
araﬂt›rmada da etik ikilem yaratan durumlarda
ilk s›rada etik ve kurumsal talepler aras›ndaki
çeliﬂkiler, ikinci s›rada gizlilik, üçüncü s›rada
ise çoklu iliﬂkiler yer alm›ﬂt›r.
Scaturo (2002), ABD ile ‹ngiltere’de gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u çal›ﬂmalardan elde etmiﬂ
oldu¤u sonuçlara dayanarak psikoterapistlerin
en s›k karﬂ›laﬂt›klar› ikilemleri ﬂöyle s›ralam›ﬂt›r: 1. Gizlilik, 2. ‹kili iliﬂkiler, 3. Meslektaﬂlar›n etik olmayan davran›ﬂlar›, 4. Cinsel konular, 5. Akademik/e¤itimsel konular ve 6. Mesleki yeterlilik.
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Literatürde etik ikilemlerin yan› s›ra etik
ihlaller ve ﬂikayetlerle ilgili araﬂt›rmalar da yer
almaktad›r. Pope ve Vasquez’in (1998) 19831998 y›llar› aras›nda bildirilmiﬂ olan ﬂikayetleri konu alan araﬂt›rmas› incelendi¤inde baﬂl›ca
ﬂikayet nedenlerinin ﬂunlar oldu¤u dikkat çekmektedir: Cinsel yak›nlaﬂma, tedavi plan›
oluﬂturma konusunda ya da uygulamada yetkin olmama, gizlili¤in korunmamas› ve yanl›ﬂ
ya da uygun olmayan tan› konmas›. Amerikan
Psikoloji Birli¤i (APA) Etik Komitesi’nin raporlar› incelendi¤inde (2002, 2003, 2004) en
s›k tekrarlanan etik ihlallerin cinsel yak›nlaﬂma, çoklu iliﬂkiler, velayet de¤erlendirmeleri
ve ödemeye iliﬂkin durumlar oldu¤u görülmektedir.
Türkiye’de etik konulu ilk makalelerden
biri Köksal’›n (1994) APA’n›n 1992 y›l›nda
yay›nlad›¤› etik yönetmeli¤i ile ba¤lant›l› olarak Türkiye’de psikoloji araﬂt›rmalar›nda insan ve hayvan kat›l›mc›larla ilgili yaﬂanan sorunlara de¤indi¤i makalesidir. Türk Psikoloji
Dergisi kapsam›nda 1998–2001 y›llar› aras›nda “Psikoloji uygulama, araﬂt›rma ve yay›mlar›nda etik ilkeler: Tart›ﬂma dizisi” baﬂl›¤› alt›nda yay›mlanm›ﬂ olan 8 öncü makale yay›nlanm›ﬂt›r. Bu makalelerde bilimsel yay›nlar
(Sümer, 1998), endüstri ve örgüt psikolojisi
(Aycan, 1998), yazarl›k hakk› ve s›ras› (De¤irmencio¤lu ve Demirutku, 1999), deney hayvanlar›n›n kullan›m› (Ayvaﬂ›k, 1999), klinik
psikoloji (Eskin, 2000), çocuklarla yap›lan uygulamalar (Kumru, 2001) ve araﬂt›rmalar (Say›l veY›lmaz, 2001) gibi alanlarda karﬂ›laﬂ›lan
etik sorunlara de¤inilmiﬂtir. Ayr›ca, bir ilkeler
bütününe (Sümer, 1998) ve hem uluslararas›
standartlar› karﬂ›layan hem de kültürel de¤erleri göz önüne alan bir etik yönetmelik sisteminin oluﬂturulmas›na duyulan ihtiyaç vurguARALIK 2006, C‹LT 9, SAYI 18
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lanm›ﬂt›r (Say›l ve Y›lmaz, 2001). Türk Psikoloji Bülteni’nde (2001) de, I. Psikoloji Kurultay›nda yap›lm›ﬂ olan ‘Psikoloji Eti¤i’ konulu
sunumlar› içeren 3 makale bulunmaktad›r.
Bunlar›n ilkinde Sezgin ve Y›lmaz (2001),
APA’n›n Etik ‹lkeler ve Kurallar 1989 revizyonunun Türkçe çevirisinde yer alan 10 ilkenin 69 psikolo¤a sunuldu¤u ve kendilerinden
bu ilke ve kurallar›, mesleki uygulamalar› Türkiye koﬂullar› aç›s›ndan de¤erlendirmelerinin
istendi¤i yay›mlanmam›ﬂ bir çal›ﬂmadan söz
etmiﬂler ve etik yönetmeli¤e ve meslek yasas›na duyulan büyük ihtiyaca de¤inmiﬂlerdir.
Türk Psikoloji Derne¤i (TPD) ‹stanbul ﬁube Etik ve Yasa Komisyonu (2001), APA ve
EFPA Etik Yönetmeliklerini inceledikten sonra kurultayda Türkiye’de geliﬂtirilmesi planlanan olas› bir etik yönetmelikte yer almas› gerekti¤i düﬂünülen maddeleri sunmuﬂ ve tart›ﬂmaya açm›ﬂt›r. Son makalede ise Korkut
(2001), bir an önce resmi bir çal›ﬂma grubunun
oluﬂturularak Türkiye koﬂullar›na uygun etik
kurallar›n tesbit edilmesini, bir etik yönetmeli¤in geliﬂtirilmesi gerekti¤ini ve bu haz›rl›k süreci içinde psikoloji bölümlerinde etik derslerinin zorunlu olarak ders programlar›na al›nmas›n›, psikologlar›n etik duyarl›klar›n› geliﬂtirmeye önem verilmesini vurgulam›ﬂt›r. TPD
Etik Yönetmeli¤i ve TPD Etik Süreç Yönetmeli¤inin haz›rlanmas›ndan ve yürürlü¤e konulmas›ndan önceki dönemde kaleme al›nan
tüm bu makaleler yap›c› bir tart›ﬂma ortam›
haz›rlamakta ve psikolojinin farkl› alanlar›nda
çal›ﬂan psikologlar için tavsiyeler ve tart›ﬂma
noktalar› içermektedir.
Türkiye’de psikolojinin farkl› alanlar›na
dair etik konulu makaleler yay›mlanm›ﬂ olmas›na ra¤men, bu alanda ülkemizde var olan
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etik ihlallerin yap›s› ve etik ikilemler konusunda meslektaﬂlar›n nas›l bir yol izledi¤ine dair
hiçbir araﬂt›rma bulunmamaktad›r. Makale yazarlar›n›n gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u bu araﬂt›rman›n amac›; etik yönetmeli¤in haz›rland›¤›
dönemde klinik alanda çal›ﬂan psikologlar›n
karﬂ›laﬂt›klar› etik ihlaller, bu etik ihlaller karﬂ›s›nda yap›lanlar, yap›lmas› arzulananlar ve
etik ihlallerle karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda bu durumlar›n
dikkate al›nmas›n› ya da çözümlenmesini engelleyen etmenler konusunda bilgi edinmektir1. Bu tür bir araﬂt›rma daha önce Türkiye’de
yap›lmam›ﬂ oldu¤u için, aç›k uçlu sorulardan
oluﬂan bir anketin haz›rlanmas›n›n ve var olan
durumun tan›mlanmas›na iliﬂkin bir ad›m at›lmas›n›n uygun olaca¤›na karar verilmiﬂtir.
Yöntem

Örneklem
Bu araﬂt›rma ile üniversitelerde psikoloji
bölümlerinin farkl› alanlar›n› temsil eden ö¤retim üyelerine ve klinik psikoloji alan›nda
uygulamac› olarak çal›ﬂanlara ulaﬂ›lmas› hedeflenmiﬂtir. Bu rapor için kullan›lan örneklem, di¤er alanlardaki uygulamac›lardan yeterli veri toplanamad›¤›ndan, klinik psikoloji
akademisyenleri ve uygulamac›lar› ile s›n›rl›
tutulmuﬂtur.
Anketler 100 kiﬂilik bir gruba yollanm›ﬂt›r,
ancak sadece 41 kat›l›mc› anketi doldurup geri yollam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n kat›l›mc›lar›n› ‹stanbul’daki 3 üniversiteden ö¤retim üyeleri (N
= 6), 4 devlet üniversitesi hastanesi ve psikiyatri klini¤inin çal›ﬂanlar› (N = 21) ile 10 özel
psikoterapi merkezinde çal›ﬂan klinik psiko-

loglar (N = 14) oluﬂturmaktad›r. Araﬂt›rmada
kullan›lan örneklem seçim yöntemi uygun örneklemedir (convenience sampling).
Kat›l›mc›lar›n profiline bak›ld›¤›nda örneklemin % 88’inin kad›n (N = 36) , %12’sinin erkek (N = 5), yaﬂ ortalamalar›n›n 39.61 (S =
9.61), alanda ortalama çal›ﬂma y›l›n›n 13.38 (S
= 8.58) oldu¤u görülmektedir. Kat›l›mc›lar›n
çal›ﬂt›klar› kurumlara ve uzmanl›k alanlar›na
göre da¤›l›mlar› Tablo 1’de görülmektedir.

Veri Toplama Araçlar›
Bu çal›ﬂmada araﬂt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ aç›k uçlu sorulardan oluﬂan bir anket
formu kullan›lm›ﬂt›r. Anket formu ﬂu sorulardan oluﬂmaktad›r: (1) E¤itim, araﬂt›rma, de¤erlendirme, terapi ve uygulama alanlar›nda
ne tür etik ihlallerle karﬂ›laﬂ›yorsunuz?, (2) Bu
tip etik ihlaller karﬂ›s›nda ne yap›l›yor?, (3)
Siz neler yap›lmas›n› isterdiniz?, (4) Etik ihlallerle karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda bu durumlar›n dikkate
al›nmas›n› ya da çözümlenmesini engelleyen
etmenler nelerdir?

‹ﬂlem
Kat›l›mc›lar›n anket sorular›na verdikleri
yan›tlar niteliksel çözümleme yöntemleri kullan›larak ele al›nm›ﬂt›r. Anketin ilk sorusuna
verilen her yan›t, yönetmelikte var olan etik ilke ya da kurallardan hangilerine örnek teﬂkil
edebilece¤i yazarlar taraf›ndan görüﬂ birli¤ine
ulaﬂ›lana kadar tart›ﬂ›l›p s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Anketteki di¤er sorulara verilen yan›tlar ise,
aç›k kodlama (open coding, Strauss ve Corbin,
1998) yöntemi kullan›larak çeﬂitli kategorile-

1

Türk Psikologlar Derne¤i (TPD) etik yönetmeli¤i 2003 y›l›nda haz›rlanm›ﬂ ve 2004 y›l›nda kabul edilmiﬂtir
(http://www.psikolog.org.tr/etik.html).
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Tablo 1
Anketi Dolduranlar›n Çal›ﬂt›klar› Kurum Tipi, Ö¤renim Durumu ve Alanda Çal›ﬂma Y›l›
Kurum Tipi

Ö¤renim Durumu

Üniversite (N = 6)

Doktora: 6
Yüksek lisans: 0

Alanda Çal›ﬂma Y›l›
19.83

Lisans: 0
Devlet Hastanesi (N = 21)

Doktora: 2
Yüksek lisans: 7

14.35

Lisans: 12
Özel Dan›ﬂma Merkezi (N = 14)

Doktora: 1
Yüksek lisans: 14

9.21

Lisans: 1

rin alt›na yerleﬂtirilmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n yan›tlar›n›n birden fazla kategoriye örnek oluﬂturdu¤u durumlarda, verilen yan›t birden fazla
kategorinin alt›nda ele al›nm›ﬂt›r.
Sonuçlar

En S›k Vurgulanan ‹hlaller
“E¤itim, araﬂt›rma, de¤erlendirme, terapi
ve uygulama alanlar›nda ne tür etik ihlallerle
karﬂ›laﬂ›yorsunuz?” sorusuna 41 kiﬂi yan›t vermiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n karﬂ›laﬂt›klar› etik ihlallerin TPD etik yönetmeli¤indeki genel ilkeler
ve özel alanlara dair etik kurallara göre da¤›l›m› ele al›nd›¤›nda aﬂa¤›daki maddelerin ihlal
edildi¤i ortaya ç›kmaktad›r.
En s›k vurgulanan ihlalin %66 ile yetkinlik
ve yetkinli¤in s›n›rlar›na dair ihlaller oldu¤u
görülmektedir (bkz. Tablo 2).
Örneklere bak›ld›¤›nda, dile getirilen ortak
tema, uzmanl›k gerektiren mesleki hizmetlerin
uzman olmayan kiﬂiler taraf›ndan yerine getiARALIK 2006, C‹LT 9, SAYI 18
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rilmesidir. Örne¤in, “E¤itim, terapi ve uygulama alan›nda yetkin olmayan kiﬂiler çal›ﬂabiliyor”, “Uzmanl›k gerektiren terapi iﬂinin uzman olmayan kiﬂiler taraf›ndan yap›lmas›”. En
s›k ihlal edildi¤i belirtilen ikinci etik kural kötüye kullan›mdan kaç›nmakt›r (% 39). Örne¤in, “Terapistin terapinin tan›m› ve amac› d›ﬂ›ndaki alanlarda ç›kar sa¤lamas›”, “Hastan›n
sahip oldu¤u olanaklar› kendi lehine çevirme”.
En s›k vurgulanan üçüncü ihlal dan›ﬂanla duygusal ve cinsel yak›nlaﬂmad›r (% 32). Örne¤in, “Dan›ﬂanlarla cinsel iliﬂkiye girmek”.
‹hlal edilen di¤er etik kurallar ve örnekleri
s›ras›yla ﬂunlard›r: Di¤er kötüye kullan›mlar
(% 17 - “E¤itimler için istenen keyfi miktarlar”), e¤itim programlar›n›n oluﬂturulmas› (%
17- “Yeterli/gerekli mesleki ehliyeti olmayan
kiﬂilerin uygun/yeterli e¤itimi olmayan kiﬂilere e¤itim vermesi”), zarar vermekten kaç›nmak (% 15 - “Bir kerede tedavi ederim deyip
toplu yüklü para almak”) ve niteliksiz kiﬂiler
taraf›ndan de¤erlendirilme (% 15 - “Uzmanl›¤› olmayanlar›n test uygulamalar›”).
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Tablo 2
Etik ‹hlallerin Yönetmelik Maddelerine Göre Da¤›l›m› ( N = 41)
Yönetmelik Maddesi
Yetkinlik / Yeterlilik
Yetkinlik ve yetkili¤in s›n›rlar› (1.1)*
Yetkinli¤in korunmas› ve geliﬂtirilmesi (1.2)
Yetkinli¤ini de¤erlendirmek (1.3)
Yararl› olmak ve Zarar Vermemek
Kötüye kullan›mdan kaç›nmak (2.3)
Cinsel kötüye kullan›mdan kaç›nmak (2.3.1)
Di¤er kötüye kullan›mlar (2.3.2)
Zarar vermekten kaç›nmak (2.2)
Çoklu iliﬂkiler (2.4a)
Sorumluluk
Etik sorumluluk (3.1)
Özel bilgilerin e¤itim vb. amaçlar için kullan›m› (3.4)
Elde edilen bilgilerin gizli tutulmas› (3.3)
Gizlili¤in korunmas› sorumlulu¤u (3.2)
Geniﬂletilmiﬂ sorumluluk (3.6)
Dürüstlük
Kendini do¤ru tan›tma (4.1)
Do¤ru bilgilendirme (4.2)
Topluma yönelik bilgilendirmede dürüstlük (4.4)
‹nsan Haklar›na Sayg› ve Ayr›mc›l›k Yapmama
Hizmet verilenlere sayg› (5.1)
Kiﬂisel fark›ndal›k (5.3)
E¤itim ile ‹lgili Etik Kurallar
E¤itim verenin kendi yetkinli¤ini de¤erlendirmesi (6.1a)
Hedefe uygun e¤itimin sunulmas› (6.1b)
E¤itim sertifikas›n›n hedefledi¤i bilgi/becerinin kazand›r›lmas› (6.1d)
E¤itim programlar›n›n oluﬂturulmas› (6.1)
E¤itimde do¤ru ve güncel bilgi sunmak (6.3b)
Psikoterapi ile ‹lgili Etik Kurallar
Duygusal ve cinsel yak›nlaﬂma (7.5.1)
Dan›ﬂan›n psikoterapiye bilgilendirilmiﬂ onam› (7.1)
Dan›ﬂan›n özgür iradesinin korunmas› (7.1c)
Psikolojik De¤erlendirmeler ile ‹lgili Etik Kurallar
Niteliksiz/Yetkisiz kiﬂiler taraf›ndan de¤erlendirme (8.7)
De¤erlendirmelerin kullan›m› (8.2)
Test verilerinin sunulmas› (8.4)
Geçerlili¤ini yitirmiﬂ testler ve test sonuçlar› (8.8)
De¤erlendirme sonuçlar›n›n yorumlanmas› (8.6)
De¤erlendirme sonuçlar›n›n aç›klanmas› (8.10)
Araﬂt›rma ve Yay›nlama ile ‹lgili Etik Kurallar
Kaynak h›rs›zl›¤› (9.11)
Araﬂt›rmalarda bilgilendirilmiﬂ onam almak (9.2)
Sonuçlar› rapor etme (9.10)
Baﬂyazarl›k hakk› (9.12b)
Yay›n hakk› (9.12a)
Çal›ﬂmalar hakk›nda kat›lanlar› bilgilendirmek (9.8)

S›kl›k

%

27
2
1

66
5
2

16
4
7
6
1

39
10
17
15
2

6
4
3
2
1

15
10
7
5
2

4
1
1

10
2
2

3
2

7
5

5
5
1
1
1

12
12
2
2
2

13
2
1

32
5
2

6
3
3
2
1
1

15
7
7
5
2
2

5
2
2
2
1
1

12
5
5
5
2
2

*Parantez içinde verilenler Etik Yönetmelik maddelerinin kodlar›d›r.

TÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI

55

Y. KORKUT • S. MÜDERR‹SO⁄LU • M. TANIK

Yukar›da belirtilen e¤itim, psikoterapi ve
de¤erlendirme gibi özel alanlara iliﬂkin etik ihlallere ek olarak araﬂt›rma alan›nda öne ç›kan
ihlal, kaynak h›rs›zl›¤›d›r (% 12 - “Özgün
araﬂt›rmalar yerine çal›nt› çal›ﬂmalar ve yurtd›ﬂ› yay›nlar›n kendi üzerlerinde gösterilmesi
durumlar›”).

Etik ‹hlallere Yönelik Tutum ve Davran›ﬂlar
“Bu tip etik ihlaller karﬂ›s›nda ne yap›l›yor?” sorusunu 37 kat›l›mc› yan›tlam›ﬂt›r. Bu
kat›l›mc›lardan % 41’i etik ihlaller konusunda
“hiçbir ﬂey” yap›lmad›¤›n› belirtmiﬂtir (bkz.
Tablo 3).
Etik ihlaller karﬂ›s›nda hiçbir ﬂeyin yap›lmamas›n›n yan› s›ra, olumlu olarak adland›r›-

labilecek çeﬂitli davran›ﬂlar›n sergilendi¤i de
göze çarpmaktad›r. Uyar›, bilgilendirme, etik
ihlalde bulunan kiﬂileri etik sorumluluk almalar› konusunda teﬂvik etme gibi yöntemler
bunlara örnek olarak verilebilir. Sorunu kulaktan kula¤a aktar›lmas›, ihlalin üstünün örtülmesi, yasal yollara baﬂvuran kiﬂinin afiﬂe edilmesi gibi sorunu çözüme götürmeyen davran›ﬂlar ise etik ihlaller karﬂ›s›nda etkin olmayan
eylemlere örnek oluﬂturmaktad›r.

Etik ‹hlaller Karﬂ›s›nda Eylemsizli¤in Nedenleri
Kat›l›mc›lar›n gözlemlerine dayanarak etik
ihlaller karﬂ›s›nda “hiçbir ﬂey” yap›lmad›¤› (%
41) belirtilmiﬂtir. Eylemsizli¤e neden olarak

Tablo 3
Etik ‹hlaller Konusunda Yap›lanlar (N = 37 )
Eylemler
“Hiç Bir ﬁey Yap›lm›yor”
Yap›lan Olumlu Eylemler:
“Yüzleﬂtirme, uyar›, görüﬂmeye ça¤›rma, konuﬂmak”, “yönlendirme”, “etik
çeliﬂkinin/çat›ﬂman›n aç›k ve net bir ﬂekilde aktar›lmas›, etik ilkelere
uyulmas›n› istemek”
“Dan›ﬂan devam etmiyor”
“Bilgilendirme, önemini anlatma”
Yap›lan Etkin Olmayan Eylemler:
“Kulaktan kula¤a aktarma, kendi aras›nda tart›ﬂma, dedikodu”,
“Esef dolu bak›ﬂ d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey”
“Formaliteden soruﬂturma aç›l›yor, resmi prosedür uygulan›yor
ancak pek sonuç ç›km›yor”
“Üstü örtülüyor, k›l›f›na uyduruluyor” , “gemisini kurtaran kaptan say›l›yor”,
“Önlemi a¤›r bulma”
“Akademik yükseliﬂin engellenmesi”, “enformel yollar (meslek içi iliﬂkilerle
yola getirme, yal›tma, toplant›lara ça¤›rmama, hasta göndermeme)”
“Yasal yollara baﬂvuran kiﬂi afiﬂe ediliyor, ma¤durun tekrar ma¤dur edilmesi”
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S›kl›k

%

15

41

8

22

3

8

2

5

3

8

3

8

2

5

1

3

1

3
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Tablo 4
Etik ‹hlaller Karﬂ›s›ndaki Eylemsizli¤in Nedenleri (N = 37 )
Eylemsizli¤in Nedenleri:
“Baﬂvurulacak merciinin olmamas›, standartlar yok, meslek odas›

S›kl›k

%

10

27

5

14

2

5

2

5

olmamas›, yapt›r›m gücü yok, muhatap olmamas›”,
“Denetim eksikli¤i”, “tan›k olan›n inisiyatifine ve duyarl›l›¤›na
kalmas›”, “geliﬂmiﬂ ve yerleﬂmiﬂ bir tutum yok”, “kime
baﬂvurulaca¤› hakk›nda yeterli bilgi bilinmemesi”
“‹hlal olarak görülmeme, normal alg›lama, kötüye kullan›m olarak
alg›lanm›yor”, “etik ilkelerden haberdar olunmamas›, dan›ﬂan›n
hakk›ndan haberdar olmamas›, bildirmenin gerekli oldu¤unun
bilincinde de¤il”,“ihlal eden de, edilen de fark›nda olmayabilir,
sömürülmeye devam ediyor”
“Kan›tlamak zor, hiçbir ﬂey yap›lamayaca¤› düﬂüncesi,
ﬂikâyet edememenin s›k›nt›s›”
“Kurumlarda mesle¤e dair bilgi k›s›tl›, akademik kurumlar tepkisiz”

Tablo 5
Kat›l›mc›lar›n Etik ‹hlaller Karﬂ›s›nda Yap›lmas›n› ‹stedikleri Eylemler (N = 39)
Siz Neler Yap›lmas›n› ‹sterdiniz?
S›kl›k
Cayd›r›c› Olma - “Etik konularda mesleki bilinç ve tutumun
19
geliﬂtirilmesi”, “Alana ait rahat okunur yönetmelik ve kitapç›klar›n
da¤›t›lmas›, “E¤itim ve seminerler”, “Kurum baz›nda otokontrol”,
“Dan›ﬂanlar›n etik haklar› hakk›nda bilgilendirilmeleri”,
“Bütün bunlar›n cayd›r›c› amaçla kullan›lmas›”
Yasal Altyap›n›n Oluﬂmas› - “Oda olunmas›”, “Yasa ç›kmas›”,
22
“Derne¤in kurum niteli¤i kazanmas›”, “Belli bir standart sa¤lanmas›
(ehliyet+ lisans+etik sözleﬂme)”, “Oda yoksa yapt›r›m için etik
kurula baﬂvurulabilir olmas›”, “‹lgili meslek kuruluﬂunun devreye girmesi”
Enformel Yollar›n Denenmesi - Kiﬂisel uyar›, bask› ulaﬂt›rma
2
Etik ‹hlallerin Bildirilmesi – ﬂikâyet
4
Denetim - verilen hizmetin etik olup olmad›¤›n› kontrol etme
5
De¤erlendirme
4
Yapt›r›mlar›n Uygulanmas› - uyar›, ceza, gözetim, ma¤durun zarar›n›n
11
telafi edilmesi, bir süre için terapisti meslekten men etme
Etik Kurulla ‹ﬂbirli¤i Halinde Olma
2

%
41

56

5
10
13
10
28
5
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Tablo 6
Etik ‹hlallerle Karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda Bu Durumlar›n Dikkate Al›nmas›n› ya da Çözümlenmesini Engelleyen Etmenler (N = 41)
Çözümün Önündeki Engeller:

S›kl›k

%

24

69

13

37

7

20

“Bürokrasi”, “Hiyerarﬂi”, “Güçlü kiﬂilerin korunmas›”

4

11

“Yüzleﬂmeden korkmak” , “Küstürmekten korkmak“

2

6

“Nesnel bilim ölçütlerinin TC ﬂartlar›nda göz ard› edilebilece¤i düﬂüncesi”,

2

6

“Yapt›r›m gücünden yoksun olmak , umutsuzluk/boﬂvermiﬂlik ,
Denetleme yap›lamamas› , Yetkinlik tan›m›ndaki eksiklik ,
Terapi uygulama standartlar›ndaki eksiklik , Yap›dan yoksun olmak ,
Yasa ve Etik kurallar›n eksikli¤i , Politik nedenlerle yasan›n ç›kmas›n›n
engellenmesi”
“Bilinçsizlik , Bilgi eksikli¤i , Formel e¤itimdeki eksiklikler , ‹lgisizlik”
“Bireysel yak›nl›k - tan›d›kl›¤›n nesnel ölçütlerin önüne geçmesi ,
Ç›kar iliﬂkileri , “Bana dokunmayan y›lan bin y›l yaﬂas›n” ,
“Benim de baﬂ›ma gelebilir”, “tencere dibin kara , benim ki senden kara”,
“Kol k›r›l›r yen içinde kal›r” , Merhamet duygusu”

“Toplumun genelindeki de¤er yozlaﬂmas›”

“baﬂvurulacak merciinin olmamas›, standartlar
yok, meslek odas› olmamas›, yapt›r›m gücü
yok, muhatap olunmamas›”, “denetim eksikli¤i”, “tan›k olan›n inisiyatifine ve duyarl›l›¤›na
kalmas›”, “geliﬂmiﬂ ve yerleﬂmiﬂ bir tutum
yok”, “kime baﬂvurulaca¤› hakk›nda yeterli
bilgi bilinmemesi” vb. yan›tlar verilmiﬂtir
(bkz. Tablo 4).

Etik ‹hlaller Karﬂ›s›nda Yap›lmas› ‹stenenler
“Etik ihlaller karﬂ›s›nda siz neler yap›lmas›n› isterdiniz?” sorusunu 39 kiﬂi yan›tlam›ﬂt›r.
Cayd›r›c› olma, yasal alt yap›n›n oluﬂmas›, yasal olmayan yollar›n denenmesi, etik ihlallerin
bildirilmesi, denetim, de¤erlendirme, yapt›ARALIK 2006, C‹LT 9, SAYI 18
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r›mlar›n uygulanmas› ve etik kurulla iﬂbirli¤i
halinde olma gibi kategorilerin alt›na düﬂen
yan›tlar verilmiﬂtir (bkz. Tablo 5).

Etik ‹hlallerin Dikkate Al›nmas›n› ya da
Çözümlenmesini Engelleyen Etmenler
“Etik ihlallerle karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda bu durumlar›n dikkate al›nmas›n› ya da çözümlenmesini
engelleyen etmenler nelerdir?” sorusuna 41 kiﬂi yan›t vermiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n yan›tlar› incelendi¤inde s›kl›kla bir taraftan yasal yap›n›n
ve yapt›r›m gücünün eksikli¤inin vurguland›¤›
di¤er taraftan ise karﬂ›l›kl› ç›karlar›n gözetildi¤i durumlar›n bildirildi¤i görülmektedir (bkz.
Tablo 6).
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Tart›ﬂma
Ülkemizde psikologlar için henüz bir meslek yasas› mevcut de¤ildir. Dolay›s› ile uzmanl›k ölçütleri de net bir ﬂekilde belirlenmemiﬂtir. Uzmanl›k ve doktora e¤itimi verebilecek az say›da e¤itim kurumu bulunmaktad›r.
Bunlara ba¤l› olarak yetkinli¤in s›n›rlar›na
iliﬂkin ciddi sorunlar yaﬂanmaktad›r. Bu araﬂt›rmada da en s›k tekrarlanan ihlalin yetkinlik
ve yetkinli¤in s›n›rlar›na dair oldu¤u ortaya
ç›km›ﬂt›r. Araﬂt›rma kat›l›mc›lar› e¤itim, psikoterapi ve uygulama alan›nda uzmanl›k gerektiren hizmetlerin yetkin olmayan kiﬂiler taraf›ndan verildi¤ini belirtmiﬂlerdir.
Araﬂt›rmadan elde edilen sonuçlara göre,
ikinci ve üçüncü s›rada en s›k rastlanan etik ihlaller, hizmet alanlara zarar verebilecek di¤er
kötü kullan›mlar ile duygusal ve cinsel yak›nlaﬂmaya iliﬂkin durumlard›r. Yabanc› ülkelerde de en s›k rastlanan etik kovuﬂturma nedenlerinden biri, cinsel ve maddi kötüye kullan›m
durumlar›d›r. Görüldü¤ü gibi bu bulgu yabanc› ülkelerde yap›lm›ﬂ olan baz› çal›ﬂmalarla
(Scaturo, 2002; Pope ve Vasquez, 1998) ) tutarl›l›k göstermektedir.
Türkiye’de bu araﬂt›rman›n verileri toplanmaya baﬂlad›¤›nda TPD Etik Yönetmeli¤i ve
TPD Etik Süreç Yönetmeli¤i henüz kabul edilmemiﬂti. O yüzden var olan etik ikilemlerden
ziyade, etik ihlal durumlar›n›n neler oldu¤u,
nas›l ele al›nd›¤›, var olan eylemsizli¤in nedenleri ve bu konularda ne yap›lmas› istendi¤i
önem taﬂ›makta idi. Araﬂt›rma sonuçlar›na göre, etik yönetmeli¤in kabul edilmesinden önceki dönemde etik ihlaller konusunda genelde

harekete geçilmedi¤i gözlenmiﬂtir. Bunun nedenleri aras›nda baﬂvuracak merciinin ve meslek odas›n›n olmamas›, denetim eksikli¤i gibi
etmenler oldu¤u görülmüﬂtür.
Türkiye’de 1998–2001 y›llar› aras›nda yay›mlanm›ﬂ olan etik konulu makaleler bir etik
yönetmeli¤e dair ihtiyac› dile getirmiﬂlerdir.
Bu araﬂt›rman›n sonuçlar› da, meslektaﬂlar›m›z›n cayd›r›c› niteli¤e sahip bir yönetmeli¤e,
buna eﬂlik eden yasal alt yap›ya, ihlallerin bildirilmesine ve de¤erlendirilmesine büyük
önem verdiklerini göstermektedir. Bu yüzden,
2004 y›l›nda kabul edilen TPD Etik Yönetmeli¤i ve TPD Etik Süreç Yönetmeli¤i var olan
bu ihtiyaca bir yan›t vermiﬂ gibi görünmektedir. Ancak, etik konusunda yap›labilecek çal›ﬂmalar, yaln›zca yönetmeliklerin oluﬂturulmas› ve bu yönetmelikler çerçevesinde bireysel olgular›n ele al›nmas› ile s›n›rl› kalmamal›d›r. As›l önemli olan, kovuﬂturmadan ziyade,
yeni yetiﬂen psikologlar›n e¤itimlerinde etik
de¤erlerin vurgulanmas›d›r. Bu ba¤lamda, son
y›llarda üniversitelerde etik derslerinin yer ald›¤› psikoloji programlar›n›n say›s›n›n artm›ﬂ
olmas› sevindiricidir. Ayr›ca, meslek içi e¤itimler kapsam›nda etik duyarl›l›¤› artt›rmak ve
TPD Etik Yönetmeli¤i ile TPD Etik Süreç Yönetmeli¤inin iyice tan›nmas›n› ve yerleﬂmesini
sa¤lamak büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu araﬂt›rmadan önce, TPD’nin ‹stanbul ﬂubesinde
etik konulu k›sa süreli ücretsiz meslektaﬂ e¤itimleri verilmiﬂtir2. Meslek örgütümüzün üyelerinin etik yönetmeli¤i kavramas›, karﬂ›laﬂ›lan zorluklarda yönetmelikten ve dernekten
destek al›nabilece¤i inanc›n›n yerleﬂmesi ve
etik ihlaller konusunda daha etkin ve yap›c› bir
biçimde harekete geçilebilmesi için e¤itimle-

2
Korkut (14 Mart 2002), Daha profesyönel bir meslek anlay›ﬂ› için neden etik gereklidir ve nas›l sahip ç›kabiliriz? TPD ‹stanbul E¤itim
Semineri; Korkut, Müderriso¤lu, Tan›k (3 Nisan 2004), Klinik psikolojide etik. TPD ‹stanbul Atölye Çal›ﬂmas›.
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rin daha yap›lanm›ﬂ ve düzenli bir biçimde devam etmesi önemlidir.

Behnke, S. (2001). A resource for all members. Monitor
on Psychology, 32, 7.

Etik kurullar›n›n iﬂlevleri de önemle vurgulanmas› gereken konulardan birisidir. TPD
Etik Yönetmeli¤i ve TPD Etik Süreç Yönetmeli¤inin kabul edilmesinden sonra TPD bünyesinde ﬂubeler nezdinde etik kurullar oluﬂturulmuﬂtur. Bu kurullar›n gelecekte kovuﬂturmadan ziyade, e¤itim ve dan›ﬂma iﬂlevlerini
üstlenmesi, var olan ikilemlerin ihlallere dönüﬂmeden de¤erlendirilmesi ve önlenmesine
büyük katk›da bulunacakt›r.

Colnerud, G. (1997). Ethical dilemmas of psychologists
- A Swedish example in an international perspective. European Psychologist, 2, 164-170.

Son olarak, bundan sonraki dönemlerde yap›lacak araﬂt›rmalar›n etik ikilem sürecine yo¤unlaﬂmas›, kiﬂilerin karﬂ›laﬂt›klar› ikilemleri
nas›l ele ald›klar›n› anlamaya yönelik çal›ﬂmalar›n yap›lmas›n›n yerinde olaca¤› düﬂünülmektedir.
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