
 
 
 
 

Etik İlkeler ve Davranış Kodları 
 

Bu belgenin amacı, Türk Psikologlar Derneği (TPD) Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi (PPAB) 

Akreditasyon Üst Kurulu (AÜK) üyeleri ile Değerlendirme Takımı (DT) üyelerinin çalışmaları ile ilgili etik ilkeler 

ve davranış kodlarının ayrıntılarını tanımlamaktır. AÜK ve DT’de görev alan her üye genel etik kurallar ile 

birlikte, bu belgede belirtilen etik ilkeler doğrultusunda etik davranış içinde olmalı ve en üst düzeyde 

profesyonellik, açık iletişim, dürüstlük ve doğruluk standartları ile çalışmalıdır. AÜK’ün tüm etkinlikleri, 

yansızlık, adillik ve eşitlik gerektirir. Bu kapsamda, görevlendirilen herkesin görevlerini yaparken bu ilkeler 

çerçevesinde hareket etmeleri beklenir. Son sayfada yer alan Etik İlkeler ve Davranış Kodlarına Uygun 

Davranma Beyanı tüm AÜK ve DT üyeleri tarafından imzalanmalıdır. Etik kurallar şunlardır: 

1. AÜK ve DT üyeleri, TPD-PPAB’ın yararlılığını ve saygınlığını arttırmak üzere onurlu, sorumlu, etik ve 

yasal davranır. 

2. AÜK ve DT üyeleri, herkese, ırk, dil, din, cinsiyet, engelli olma, yaş, medeni durum ve siyasi görüş gibi 

özelliklerine bakmaksızın, eşit ve tarafsız davranmayı kabul eder. 

3. AÜK ve DT üyeleri, meslektaşlarına ve kendileriyle birlikte çalışanlara mesleki gelişmelerinde ve bu 

etik kurallara uymaları konusunda destek olma sorumluluğunun farkındadır. 

4. AÜK ve DT üyeleri, kendilerinin ya da birlikte çalıştıkları kişilerin akademik ya da mesleki yetkinliklerini 

çarpıtmaz ya da yanlış anlaşılmasına izin vermez. Eğer, başkalarının etik olmayan ya da yasal olmayan 

bir davranış içinde olduğuna inanırlarsa, ilgili somut gözlem ve bilgilerini yetkili makamlara sunarlar. 

5. AÜK ve DT üyeleri, yalnızca eğitimli ve/veya deneyimli oldukları özel alanlarda görev kabul eder.  

6. AÜK ve DT üyeleri, görevleri ile ilgili tüm belgelerin ve bilgilerin gizliliğini kabul eder. Görevleri sırasında 

kendilerine verilen tüm belge ve bilgileri gizli tutar, görevlerinde sonuca yönelik bir imada bulunmaz 

ve hiçbir durumda bu belge ve bilgileri görevleri dışında kullanmazlar.    

7. AÜK ve DT üyeleri, raporlarında, açıklamalarında ve ifadelerinde tarafsızlık ve kamunun doğru 

bilgilendirilmesi sorumluluğunun farkındadır. Yayımlanan her türlü rapor, bildirim, açıklama ve 

ifadeler, yalnızca konu ile ilgili ve uygun bilgileri içerir.  

8. AÜK ve DT üyeleri, görevlendirildikleri yükseköğretim kurumunun çalışanlarından doğrudan ya da 

dolaylı olarak herhangi bir hediye istemez ya da kabul etmez. 

9. AÜK ve DT üyeleri, TPD-PPAB adına görev yapan güvenilir kişiler olarak hareket etmeyi kabul eder, 

tüm çıkar çatışmalarından/çakışmalarından kaçınır ve çıkar çatışması/çakışması olan durumlarda 

bundan etkilenebilecek tüm tarafları haberdar eder. Değerlendirme süreçlerindeki çıkar çatışmasıyla 

ilgili durumların önlenmesi, değerlendirme sürecinin saygınlığını ve alınan kararların güvenilirliğinin 

sağlanması, adil ve tarafsız bir karar verme sürecinin garanti edilmesi, tarafsız hareket edilmesi ve 

tarafsız olunmadığı izlenimi verebilecek davranışların engellenmesini amaçlar. Bu kapsamda, AÜK ve 
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DT üyeleri, mezun oldukları (lisans, yüksek lisans ya da doktora dereceleri düzeyinde) yükseköğretim 

kurumunda görevlendirilmek üzere çalışmayı kabul etmez ve herhangi bir biçimde çıkar ilişkisi içinde 

olduğu kurumlarda görev yapmaz. 

10. Bu etik kurallara uymadığı saptanan AÜK ve DT üyelerinin görevleri sona erdirilir. 

Etik İlkeler ve Davranış Kodlarına Uygun Davranma Beyanı 

 

Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi / Değerlendirme Takımı Üyesi olarak, ben 

________________________________________, Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon 

Birimi Etik İlkeler ve Davranış Kodları belgesinde verilen etik kuralları okuduğumu, anladığımı, en üst 

düzeyde etik ve mesleki davranış içinde olacağımı ve kamunun doğru bilgilendirilmesi ve çıkarı 

doğrultusunda; 

1. TPD-PPAB’ın yararlılığını ve saygınlığını arttırmak üzere onurlu, sorumlu, etik ve yasal davranmayı, 

2. Herkese, ırk, dil, din, cinsiyet, engelli olma, yaş, medeni durum ve siyasi görüş gibi özelliklerine 

bakmaksızın eşit davranmayı, 

3. Yalnızca yetkin olduğum alanlarda hizmet vermeyi, 

4. Görevlerim esnasında tarafıma verilen tüm belge ve bilgilerin gizliliğini sağlamayı, 

5. Tarafsız ve doğru açıklamalar yapmayı,  

6. Meslektaşlarıma ve birlikte çalıştığım kişilere mesleki gelişmelerinde yardımcı olmayı ve etik 

kurallara uymalarında destek olmayı, 

7. TPD-PPAB adına görev yapan güvenilir birisi olarak hareket etmeyi, tüm çıkar 

çatışmalarından/çakışmalarından kaçınmayı ve çıkar çatışmasının/çakışmasının ortaya çıktığı 

durumlarda bundan etkilenebilecek tüm tarafları haberdar etmeyi,   

8. Bu etik kurallarının ihlal edilmesine ilişkin suçlamalarda kararın hızlı ve adil bir şekilde verilmesi için 

yürütülecek işlemleri desteklemeyi 

kabul ettiğimi beyan ederim.  

 
 

Tarih: 
 

İsim ve İmza: 
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