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Aralık 2011’de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal 

Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek 

toplumsal cinsiyete yönelik çalışmalar ve özellikle cinsiyete yönelik şiddet 

konusunda her türlü psikososyal destek, değerlendirme, tanıtım ve eğitim 

faaliyetinin koordinasyonu, planlanması, önerilerin ilgilikurullara delege 

edilmesi, işleyişinin denetlenmesi ve sertifikasyonişlemlerinden sorumlu 

birimi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.  

Birimin gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi hedeflediği faaliyetler 

arasında şube ve temsilciliklerde kadına ve toplumsal cinsiyete  yönelik 

çalışmalar ve özellikle şiddet konusunda psikososyal değerlendirmeler, 

uygulamalar ve eğitimlerin yürütülmesiyle ilgili faaliyetlerin koordine 

edilmesi (örn.duyurular, psikososyal uygulamaların planlanması ve 

izlenmesi, şube vetemsilcilikler arasında koordinasyon, ihtiyaçların 

belirlenmesi, eğitim programlarının ve sertifikaların hazırlanması); kadına 

yönelik çalışmalar ve özellikle şiddet konusunda faaliyetleryapan ulusal ve 

uluslararası kuruluşlarla koordinasyon sağlanması; TPD bünyesinden 

yürütülen kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının tanıtılması; kadına 

yönelik çalışmalar ve özellikle şiddet konusunda basınbildirisi hazırlanması 

ve medya ile işbirliği yapılması yer-almaktadır. 

 Kısaca TPD-KTCÇB kadın psikolojisi ve toplumsal cinsiyet konusunda 

 eğitim, araştırma, uygulamalarla  ilgiliörgütsel düzeyde  hizmet sunma, 

psikoloji bilimi temelli  bilgileriaktarma, kamu yararını gözeten politikalarla 

ilgili  sosyal adalet veeşitlik eylemlerini, davaları destekleme görevlerini 

paylaşır. Kadının toplumdagüçlenmesini sağlamaya çalışır. Bu bağlamda 

cinsiyet ve travma konusuda çalışma alanı içindedir. Birim TPD şubelerinde 

TPD-KTCÇB gruplarınınkurulması, Türkiye'nin her ilinde bu alanda çalışan 

ve çalışmakisteyen üyelerimizin iller düzeyinde gruplarının oluşturulup TPD- 

KTCÇBile  bağlantılanması  ülke çapında etkin hale gelmemizi 

sağlayacaktır.TPD- KTCÇB’nin Türkiye'nin her ilindeki üyelerine 

ulaşabilmesi için e-grup kurulmuştur.  Elektronik grup aracılığıyla  ülke 
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genelindeki üyelerin konuile ilgili yapılacak çalışmalardan haberdar olması, 

tartışmalaryürütmesi, etkinlikler düzenlemesi, alanda çalışanların 

birbirindenhaberdar olması mümkün olabilecektir. 

Gerçekleştirilen etkinlik ve toplantılar yeni katılımlarla her geçen gün 

zenginleşmektedir. İlgili alanda görev yapan pek çok ruh sağlığı çalışanı 

birim etkinliklerine destek vererek katılımcıların farklı görüş, bakış açısı, 

yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olmaktadırlar.  

2012-2013 döneminde; 

 Çekmeköy Kaymakamlığı’nın talebi ile eşleri 4320 Kadını 

Koruma Kanunu ile evden uzaklaştırılmış kadınlara ulaşmak için 

yapılabilecek çalışmalar tartışılmış; yapılan toplantılarda 

çocuklarla ilgili konuların ele alınacağı yarım saat sunum ve 

yarım saat kadınların sorularının yanıtlanacağı söyleşiler 

gerçekleştirmek ve bu söyleşiler sırasında şiddetin etkileri ve 

şiddet karşısında neler yapılabileceği ile ilgili bilgiler aktarmak 

kararlaştırılmıştır.Çekmeköy Kaymakamlığı’nın belirlediği 

okullarda velilere program hakkında bilgilendirme yapılmış ve 

veliler belirlenmiş olan toplantı yerlerine ilgili tarihlere davet 

edilmiştir. 

-Stres insanı nasıl etkiler? 

-Ergen dedikleri ne, onlarla nasıl yaşanır?  

-Çocuk ve madde bağımlılığı,  

-Çocuk suçluluğu, Ebeveyn tutumları, Çocukla yaşam,  

-Öfke kontrolü,  

-Çocukla iletişim,  

-Çocuklarda davranış problemleri başlıkları ele alınmıştır.  

Gerçekleştirilen toplantılarda planlandığı üzere velilerle bilgilendirilmiş, 

soruları tartışılmış, özel bir durumu olduğunu belirtenlerin paylaşmak için 
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seminer sonrasını tercih ettiği görülmüş, paylaşımları sonrasında konu 

hakkında bilgilendirilmiş ya da Aile Hekimi Merkezi Müdürü’nden ihtiyaç 

halinde bireylerin sağlık kuruluşunda kime danışacakları hakkında alınan 

bilgi doğrultusunda kişiler yönlendirilmişlerdir. 

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlediği toplantı, 

11 Mart Pazartesi günü kadın ile çalışan kadın psikologların 

katılımıyla TPD İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirilmiş; kadın 

örgütleri, belediyeler, üniversiteler ve ilgili kurumlarda çalışan 

kadın meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunları ve ihtiyaçlarını 

dile getirildiği toplantıda ayrıca çözüm geliştirmek amacıyla ele 

alınabilecek projeler üzerinde durulmuştur 

 Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ile gerçekleştirilen söyleşide 

Avrupa'daki ve AÇEV'deki ilgili alandaki çalışmalar aktarılmış, 

psikologlar olarak neler yapılabileceği tartışılmıştır. 

 Prof. Dr. Güler Okman Fişek’in katılımıyla gerçekleştirilen 

etkinlikte anneliğin nasıl algılandığına dair niteliksel 

çalışmasının sonuçları tartışılmıştır. Olumlu ve olumsuz anne 

bakış açılarının neler içerdiği ailede kadının rolü ele alınan 

konular arasında olmuştur.  

2013- 2014 döneminde;  

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü 

bağlamında 27 Kasım Çarşamba günü “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” 

semineri gerçekleştirilmiştir.  

Devam eden etkinlikler: 

Prof. Dr. Güler Okman Fişek’in desteği ve katılımıyla birim etkinliği vaka 

toplantıları şeklinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıların işleyiş çerçevesinin 

belirlenmesinin ardından kararlaştırılan yöntemler eşliğinde katılımcıların 
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vaka örnekleri üzerinden paylaşımlarda bulunulmuştur. 

 

Açıklama: Kasım ayı vaka toplantısı. 

 

Gerçekleştirilen dört vaka toplantısında paylaşılan vakalar üzerinden 

danışanın, ifadelerinde ne mesaj vermek istediği, danışanın neyi duymaya 

ihtiyacı olduğu, ne tür bir hizmete ihtiyaç duyduğu, duyduğumuz hikayenin 

bizde oluşturduğu duygular, önyargılarımız, taraf hissetme eğilimimiz, 

danışanın çabasını takdir etmenin önemi, Tanının dikkate alınıp izlenmesi 

gerektiği, bireyin sağlık kuruluşu ile işbirliği halinde çalışılabileceği 

mesajının iletilmesi, danışanın güçlü yönlerinin önemi [mizahi yön…], 

danışanın neleri iyi yaptığı, özellikleri ve yeteneklerinin vurgulanmasının 

önemi ve etik kurallar gibi birçok konu ele alınmıştır. Vaka toplantıları 

devam edecektir. 
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Açıklama: Ocak ayı vaka toplantısı. 

 

 Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi 

ve Kadın ve  Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi’nin ortak etkinliği 

olarak Prof.Dr. Şahika Yüksel lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender 

kişilerin maruz kaldığı sosyal dışlanma ve travmalar hakkında söyleşi 

gerçekleştirmiştir.  

 

 

Gerçekleştirilen birim toplantılarında birimin tanıtılmasına yönelik 

faaliyetlerin yaygınlaştırılması, ele alınabilecek toplumsal olaylar, birim 

etkinliklerinin duyurulması, eğitim içeriğinin oluşturulması, 

oluşturulabilecek projeler, düzenlenecek basın bildirileri konuları ele 

alınmaktadır. 
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Açıklama: Şubat ayı birim toplantısı. 

 

Birimin faaliyetleri; 18.30-19.30 saatleri arasında birim etkinliği ve 19.35-

20.30 saatleri arasında birim toplantısı olmak üzere her ayın ikinci Pazartesi 

günü, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul Şubesi’nde düzenlenmektedir.  

Konuya ilgi duyan tüm meslektaşlarımızın birimimize üye 

olarakzenginleşmemizi sağlamaları gücümüzü  artıracağından ilgili 

tümüyelerimizi cinsiyet, dil, din, ırk, etnik köken ve cinsel yönelim ayrımı 

yapmaksızın birimimize katılmaya davet ederiz. 

Psikoloji öğrencileri ve fahri üyelerimiz de birimin üyesi olabilirler. 

Üye olmak isteyenler  merveckr@gmail.com adresine elektronik posta 

göndererek üye olabilirler. 

Sorumlu: A.Ufuk Sezgin 

Mail adresi: tpdkadin@yahoo.com   Skype adı: tpdkadin@yahoo.com 

7 
 

mailto:merveckr@gmail.com
mailto:tpdkadin@yahoo.com


TPD KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ  
FAALİYET RAPORU  

Üyelik Başvuru Formu 

 

 

 

Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi  

Üyelik Başvuru Formu 

 

Ad-Soyad  

Mezun Olduğunuz Okul  

Mezuniyet Yılınız  

Çalıştığınız Kurum   

Çalışma Alanlarınız  

Yönlendirme Kabul Ediyor 

Musunuz? (Ücretsiz) 

 

Bulunduğunuz Şehir  

İletişim   
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EFPA “Assessment Board” Faaliyetleri 2012-2014 

TPD Temsilcisi: Prof. Dr. H. Canan Sümer, ODTÜ 

Toplantı Tarihi: 22 Kasım 2012, EFPA Merkezi, Grasmarkt, Brüksel, Belçika.  

 

Son iki yıl içinde “Assessment Board” tarafından gerçekleştirilen faaliyetler: 

1. Daha önceki çalışma döneminde “Avrupa Test Kullanıcısı Standartları” projesi 

sonlandırılmış olup Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3 Test Kullanıcısı Standartları belirlenmişti. 

Bununla birlikte Düzey 3 il ilgili bazı kaygılar bulunmaktadır. Bu nedenle henüz bu 

düzeyde sertifikalandırma yapılamamaktadır. “Board of Professional Development”ın 

yapacaği çalışmalar ve de “Executive Committe”nin onayından sonra Düzey 3 ile ilgili 

nihai bir kararın alınması beklenmektedir. Bununla birlikte zaten birçok üye ülkede (örn. 

İngiltere) test kullanıcı standartlarını belirlemiş bulunmakta ve sertifikalandırma sürecini 

uygulamaktadır. Üye diğer bazı ülkeler ise (örn. İspanya) EFPA ile uyumlu kendi test 

kullanıcı standartları üzerinde çalışmaktadır.  

 

“Assessment Board”un bu konudaki çalışmaları hakkında TPD “Ölçme 

Değerlendirme/Testler Komitesi” ile paylaşımda bulunulmuştur. Bu standartlar dikkate 

alınarak, ülkemizde de “Ulusal Test Kullanıcı Standartları”nın bir an önce belirlenmesi 

için, ilgili alanları temsil eden bir komisyon acil olarak kurulmalıdır. 

 

2. Birçok ülkenin Ulusal Psikolog Derneklerince, “Ulusal Test Kullanıcı Akreditasyon 

Komitelerinin” (“National Awarding Committee”) kurulmasına ve bu komitelerin 

kendilerinin de EFPA “Test User Accreditation Committee (TUAC) tarafından 

onanmasına/akredite edilmesine yönelik çalışmalar ilerlemiştir.  TPD bünyesinde İş ve 

Örgüt, Klinik ve Eğitim alanları başta olmak üzere alt alanları kapsayan bir Ulusal Test 

Kullanıcı Akreditasyon Komitesi oluşturulmalı ve bu komite öncelikli olarak TUAC 

tarafından akredite edilmek üzere başvuruda bulunmalıdır. Halihazırda EFPA 

tarafından Düzey 1 ve Düzey 2 test kullanıcı sertifikaları verilebilmektedir. Avrupa Test 



  7 Nisan 2014 

Kullanım Yetkinliği Sertifikasının (“European Certificate of Competence in Test Use”) 

Düzey 1 ve Düzey 2 için verilmesiyle ülkemizde test kullanıcılarının/uygulayıcıların 

yetkinliklerinin garanti altına alınması mümkün olacaktır.  

3. Test Gözden Geçirme/İnceleme Standartları (“Test Review Standards”) üzerindeki 

çalışmalar devam etmiş, en son versiyon üzerinde ülkemizde dahil olmak üzere üye 

ülkelerden geribildirim alınmış ve bu geribildirimler sonunda Standartlar son haline 

getirilmiştir. Konu uzmanı olarak ülkemizden görüşüne başvurulan kişiler arasından Prof. 

Dr. Oya Somer’in geribildirimleri de standartların son haline getirilmesine katkı 

sağlamıştır. Birçok ülke EFPA Test Gözden Geçirme/İnceleme Standartlarını kendi 

dillerine çevirmiştir. Bu standartların Türkçe çeviri faaliyetlerinin biran önce 

başlatılması çok önemlidir. 

4. Hollanda’dan Dr. Arne Evers önderliğinde Avrupa’nın birçok ülkesinde (Türkiye de dâhil 

olmak üzere) psikolojinin farklı alanlarında ölçme değerlendirme uygulamalarına yönelik 

yapılan anket çalışmasına (“Survey of European Psychologists”) toplam 27 ülke (N= 

7066) katılmıştır. Çalışmanın Türkiye'nin (N = 293) de dâhil olduğu 17 ülkelik kısmından 

yapılan yayın, “European Psychologists”de yayınlanmıştır. Bkz.: 

Evers, A., Muñiz, J., Bartram, D., Boben, D., Egeland, J., Fernández-Hermida, J. R., Frans, 
 Ö., Gintiliené,  G., Hagemeister, C., Halama, P., Iliescu, D., Jaworowska, A., 
 Jiménez, P., Manthouli, M., Matesic,  K., Schittekatte, M., Sümer, H. C., & 
 Urbánek, T. (2112). Testing Practices in the 21st Century  Developments and 
 European Psychologists' Opinions. European Psychologist, 17, 300-319. 

. 



EFPA 

Afet, Kriz ve Travma Psikolojisi Komitesi 

2012-2014 Faaliyet Raporu 

Hazırlayan: Prof. Dr. A. Nuray Karancı (TPD Temsilcisi ve Komite Yürütücüsü) 

 

EFPA  Afet, Kriz ve Travma Komitesi 2005 yılında Granada’da yapılan EFPA 

Genel Kurulu tarafından  “Afet, Kriz ve Travma Psikolojisi Komitesi” olarak 

kurularak çalışmalarına başlamıştır. Bu rapor komisyonun 2012-2014 döneminde 

yürütmüş olduğu  çalışmaları sunmaktadır. Bu çalışma döneminde komite  ikişer 

günlük olmak üzere dört toplantı ve 13 üncü Avrupa Psikolojisi kapsamında yarım 

günlük olmak üzere toplam beş toplantı yapmıştır. Bunun yanı sıra 13 üncü Avrupa 

psikoloji Kongresi, Stockholm’de  kongre öncesi bir çalışma grubu ve kongre 

sırasında bir sempozyum düzenlemiştir.  

Komite 2012-2014 çalışmalarında üye derneklerdeki afet, kriz ve travma 

çalışmalarını güçlendirmeye, afet, travma ve kriz sonrası verilecek hizmetlerde 

standartları ve eğitim ilkelerini belirlemeye ve Avrupa Konseyi, Eur-OPA antlaşması 

kapsamında sağlanan destek ile afet ve travma alanında geliştirmiş olduğu eğitici 

eğitimi programını yaygınlaştırmaya odaklanmıştır.  

Afet, Kriz ve Travma Psikolojisi Komitesi Komisyonumuz üye ülkelerde afet, 

kriz ve travma psikolojisi ile ilgili özel birimlerin ve çalışma örgütlenmesinin 

bulunmasının önemli olduğu görüşündedir. Komisyon ayrıca tüm afet mağdurlarına 

psikososyal destek verilmesinin ve bunun için tüm üye ülkelerde ulusal afet yönetim 

sistemine entegre olmuş bir sistemin kurulmasının önemli olduğu görüşündedir. Üye 

ülkelerdeki psikososyal destek programları çok büyük farklılıklar gösterdiğinden, her 

ülkede bu örgütlenmenin organizasyonunu belirlemek amacı ile tüm ülkelerin 

psikososyal destek uygulama ve örgütlenmesini içeren bir ülkeler psikososyal destek 

profilleri kitabı hazırlama çalışması yürütülmektedir. Bu bağlamda üye tüm ülkelerin 

durumu ortaya konacak ve karşılaştırmalar yapılabilecektir. Aynı zamanda sınırlar 

arası afet durumlarına hazırlıklı olabilmek önemli görünmektedir ve bunun için 
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avrupalı afet psikologlarını içerecek bir ağın oluşturulmasına çalışılmaktadır. Afet 

durumlarında dikkat edilmesi gereken etik ilkeler ve bunların uygulamalara yansıması 

da bu dönemde komitenin üzerinde çalıştığı diğer bir konudur. 

Afet, Kriz ve Travma Psikolojisi Komitesi’nin 2012-2014 yılı Faaliyetleri : 

 

1. Doğu Avrupa ülkeleri için Avrupa Konseyi , Euro-OPA Doğal Afetler Antlaşması 

Programı destekli olarak daha önceki dönemde geliştirmiş olduğumuz eğitici 

eğitimi programının uygulanmasına bu dönemde de devam edilmiştir. Programın 

amacı psiko-travmatoloji konusundaki bilgi birikiminin aktarılması ve bu 

ülkelerde afet, kriz ve travma psikolojisi uygulamalarının güçlendirilmesidir.  

Programda afet ve kriz durumlarında çocuklara ve yetişkinlere uygulanabilecek 

kriz müdahaleleri, psikososyal destek programları, akut travma tepkileri ve afet 

durumlarında örgütlenme gibi konular ele alınmıştır. Programdan altı ülkeden on 

katılımcı  yararlanmıştır (Bulgaristan, Hırvatistan, Latvia, Litvanya, Slovakya and 

Ukrayna). Bu programda EFPA Afet, Kriz ve Travma komitesi üyeleri eğitici 

olarak görev almışlardır. Bu eğitimin önemli bir sonucu olarak Bratislava’da 

yaptığımız komite toplantısında (5-6 Nisan, 2013) Slovak Psikoloji Derneği ve 

komitemiz tarafından ortak bir sempozyum düzenlenmiş ve  oldukça geniş bir 

katılım sağlanmıştır. Bu sempozyumda EFPA Afet, Kriz ve Travma komitesi 

üyelerimiz sunumlar yapmış ve canlı bir tartışma ortamı yaratılmıştır.  

2. Afet durumlarında çalışan psikologlar için mesleki yeterlik, bilgi ve beceriler 

alanlarında asgari standartların belirlenmesi amacı ile komite mevcut yönergeleri 

incelemiş ve afet durumlarında çalışmak için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren 

bir rapor hazırlanmaya başlamıştır. Bu rapor Salli Saari, Nuray Karanci, Ingeborg 

Porcar Becker, ve Anders Korsgaard tarafından hazırlanılmaktadır. 

3. EFPA’ya  üye ülkelerde psikososyal destek faaliyetlerinin yapısı ve ulusal 

afet yönetim sistemleri içerisindeki işleyişi üzerine bir “ Ülkeler Psikososyal 

Destek Profilleri” kitabı  hazırlanmaya başlamıştır. Bu kitabın Avrupa Konseyi 

desteği ile bir kitap olarak yayınlanması planlanmaktadır. 
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4. Komite farklı türden afetler sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik tepkiler, 

destek ihtiyaçları ve psikososyal destek uygulamaları konusunda çalışmalar 

yürütmektedir. Komite üyelerimizin farklı afetler (doğal, teknolojik, terror 

olayları, afetlerde engelli grupların ihtiyaçları, okullarda şiddet vs) konularındaki 

deneyimlerini içeren bir rapor hazırlanmaktadır. Bu raporda Utoya, Norveç ( 

Marianne Straume); Costa Concordia kazasında ispanyol yolculara destek , ( 

Ingeborg Porcar Becker); Almanya da meydana gelen afetler ve krizler (Georg 

Pieper); Güney-Doğu Asya Tsunamisinden etkilenen Fin ve İsveçli afetzedeler ve 

onlara uygulanan destek programları (Salli Saari and Eva Hakanson), Türkiye’de 

depremler ve psikososyal destek faaliyetleri (A. Nuray Karancı), Yunanistan’da 

deprem mağdurları (Vassiliki Boukouvala) ve İtalya’da deprem mağdurları (Isabel 

Fernandez) hakkında bilgiler yer alacaktır. Bu rapor komisyonumuzun web-

sitesinde yer alacaktır. Bu deneyimler ayrıca Stockholm’de, 13 üncu Avrupa 

Psikoloji kongresi’nde  düzenlenen bir çalışma grubunda  Salli Saari, Nuray 

Karancı, Ingeborg Porcar Becker, and Anders Korsgaard tarafından sunulmuştur.  

5. Afet Mağdurlarının medya mensupları tarafından rahatsız edilebildikleri ve 

bu ilişkilerde travmatize olabilecekleri yapılan araştırmalar ve deneyimlerle 

gösterilmiştir. Bu nedenle komitemiz afet mağdurları  ve medya konusunda bir 

çalışma yürütülmektedir. Afetzedelerin medyadan olumsuz etkilenmemeleri ve 

medya karşısındaki hakları ve nasıl başa çıkabilecekleri konusunda bilgilendirici 

bir doküman hazırlanmaktadır. 

6. “Afetlerde Öğrenilen Dersler” konusunda daha önceki dönemde komite 

tarafından  hazırlanılmış ve hem ingilizce hem de fransızca olarak Avrupa 

Konseyi desteği ile basılmış olan bir kitabın ikinci cildinin baskısının 

hazırlanılmasına başlanmıştır. Bu kitabın temel amacı avrupa’da farklı afet 

deneyimlerinde psikososyal boyutlar ve destek ve alınan dersler, dikkat edilmesi 

gereken hususlar konusunda komitemiz üyelerinin deneyimlerinin aktarılmasıdır. 

7. Komite farklı afetlerde afetzede ve afet çalışanlarının bilgilendirilmelerine 

yönelik kısa broşürler hazırlamaktadır. Bu broşürlerde afet sonrası dönem ve 

afetlere hazırlıklı olma konuları ele alınmaktadır. 

8. Komite web sitesinin güncelleme çalışmaları yürütülmüş, ve afetler 

konusunda yapılan yeni çalışmalar, ülkelerde afetlerle ilgili linkler vs siteye 

konulmustur (bakınız: http://disaster.efpa.eu/). Web sitesini güncelleme 
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çalışmaları komite üyelerinin sağladıkları dökümanlarla sürekli olarak devam 

ettirilmektedir. 

9. Avrupada afet ve travma alanındaki lisans üstü programların incelenmesi ve 

ortak asgari koşulların belirlenmesine yönelik bir çalışma grubu kurulmuş ve 

faaliyetlerine devam ederek bir rapor hazırlama çalışması yürütülmektedir. 

10. Afet, travma ve kriz durumlarında uyulması gereken etik ilkeler konusunda 

incelemeler  yürütülmüş ve EFPA Etik komisyonuna EFPA Meta Etik Kodu’n da 

afet durumlarında dikkat edilmesi gereken hususları içeren bir rapor sunulmuştur. 

11. Komitemiz 13 üncü Avrupa Psikoloji Kongresinde bir sempozyum 

(Krizler ve Afetler: Etkileri, iyileşme ve psikososyal destek) ve bir kongre öncesi 

çalışma grubu (Afetlerin doğası: Psikolojik Travma) düzenlemiştir. Nuray 

Karancı, Salli Saari, Eva Hakanson, Anders Korsgaard Christensen, Georg Pieper, 

ve Marianne Vatne-Straume bu sempozyum ve çalışma grubunda görev almıştır. 

 

Sonuçlar 

Afet mağdurlarına uygun psikososyal destek programlarının sağlanması 

ve bunun için tüm üye ülkelerde afet ve travma konusunda birimlerin 

oluşturulması ve aktif olarak çalışmalarının desteklenmesi bu dönemde 

komitemizin üzerinde çalışmaya devam ettiği önemli bir konudur. Komite bu 

dönemde de bir önceki dönemden devamla Avrupa Konseyi’nden destek 

alarak Doğu Avrupa Ülkeleri psikologları için kuramsal bilgi, uygulama ilkeleri 

ve her ülkeye uygun uygulama planlarını içeren bir eğitici eğitimi programını 

yürütmüştür. Komitemiz son yıl içerisinde farklı ülkelerde uygulanan 

psikososyal modelleri ve kurumsal yapıyı içeren bir kitap ve afetlerden 

öğrenilen dersleri içeren ve birinci cildi bir önceki dönemde ingilizce ve 

fransızca olarak basılmış olan bir kitabın ikinci cildi üzerinde çalışmaktadır. 

Komitemiz psikologların afet öncesi planlama döneminde ülkelerinin afet 

yönetim planlamalarında aktif bir rol üstlenmelerinin ve psikososyal desteğin 

afet planlarında yer almasının gerekli olduğu görüşü ile bu konunun farklı 

ülkelerdeki durumunu yansıtacak bir kitap hazırlamaktadır. Komitemiz 

toplantıları öncesi toplantı yapılan ülkelerde yarım günlük sempozyumlar 

düzenleyerek afet, travma ve kriz konusunda farklı ülkelerde psikologlar 

           4 



arasında duyarlılık geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bu çalışma 

döneminde Bratislava, Vilnius ve Stockholm’de yarımşar günlük 

sempozyumlar düzenlenmiştir. 

 

2012-2014 Komite Toplantıları: 
 
  
1. 1-2 Kasım 2013,  Kopenhag, Danimarka 
  
2. 10 Temmuz 2013, 13 Avrupa Psikoloji Kongresi , Stokholm, İsveç 
Toplantı öncesi çalışma Grubu: 9 Temmuz 2013, 13:00-16:00, "The nature of 
disaster-the nature of the psychological trauma" 
  
3. 5-6 Nisan 2013, Bratislava, Slovakya , toplantı öncesi yarım günlük 

sempozyum 
  
4. 26-27 Ekim 2012, Brüksel, Belçika 
  
5. 23-24 Mart 2012, Vilnius, Litvanya, Toplantı öncesi yarım günlük 

sempozyum 
  

 

2012-2014 EFPA Afet , Kriz ve Travma Komitesi Üyeleri  

      Üye Ülke 
1. Eva Münker-Kramer 
2. Zoran Simic 

Austria 
Croatia 

3. Ernie Sismani Papacosta  Cyprus 
4. Jana Malikova Czech Republic 
5. Anders Korsgaard Christensen Denmark 
6. Salli Saari Finland 
7. Dominique Szepielak France 
8. Georg Pieper Germany 
9. Vassiliki Boukouvala Greece 
10. Isabel Fernandez Italy 
11. Nida Zemaitienè Lithuania 
12. Marc Stein Luxembourg 
13. Magda Rooze (Vice-convenor) The Netherlands 
14. Marianne Straume Norway 
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15. Hana Scibranyova Slovakia 
16. Robert Masten Slovenia 
17. Ingeborg Porcar Becker Spain 
18. Eva Hakanson Sweden 
19. Katharina Lyner Switzerland 
20. A. Nuray Karanci (Convenor) Turkey 
21. WilliamYule United Kingdom 
22. Nefeli Papageorgioy  EFPSA (Greece) 
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EFPA Etik Kurulu (Board of Ethics) 
 

2012–2014 Faaliyet Raporu 
 

 TPD Temsilcisi: Doç. Dr. Yeşim Korkut 
 
 

Giriş ve Genel Bilgi: 
 
Bu rapor, 2012 -2014 yılları arasında EFPA Board of Ethics ( EFPA 
Etik Kurulu; kısaltılmış haliyle BoE) bünyesinde yapılan çalışmaları ve 

TPD temsilcisi olarak içinde bulunduğum ek faaliyetleri içermektedir.  

 

BoE,  EFPA’ nın en eski ve etkin komisyonlarından birisi olan “Standing 

Committee of Ethics (SCE) ” in yakın geçmişte bir kurul (board) statüsü 

kazanmış halidir. 26 ülkeden temsilcisi vardır. Türk Psikologlar Derneği 

(TPD) 2005 yılından itibaren önce SCE‘ de, daha sonra da onun kurula 

dönüşen biriminde (BoE) aktif katılımla temsil edilmektedir.  

 

BoE, yoğun temposu ve EFPA yönetiminden gelen etik konulu pek çok 

çalışmayı hayata geçirebilmek için her yıl en az iki kere toplanan bir 

kuruldur. Ara dönemlerde çalışmalar e-mailler üzerinden aralıksız sürer. 

 

BoE kurulunun en önemli faaliyetleri arasında “EFPA META CODE OF 

ETHICS” in hazırlanması, bu yönetmelikle bağlantılı olan bir kitabın 

yayınlanması, halen üzerinde çalışılmakta olan “Model Code of Ethics” , 

Etik konulu sempozyumların üye ülkelerde düzenlenmesi, yine üye 

ülkelerin Etik Yönetmeliklerinin EFPA Meta Code of Ethics ile uyumlu 



olup olmadığının incelenmesi, Uluslar arası Psikoloji kongrelerinde Etik 

konulu paneller düzenleyerek etik ile ilgili kavram ve çalışmaların 

tanıtılması sayılabilir. Tüm bunlar hakkında daha önceki raporlarımda 

detaylı bilgi verilmiştir. Ayrıca EFPA’nın web sitesinden ve onunla 

bağlantılı minisite’dan bilgi alınabilir (http://www.efpa.eu/ethics ).  

 

 

SON 2 YILLIK ÇALIŞMALARININ ÖZETİ : 
 
Bu son çalışma döneminde (2012–2014)  resmi toplantılar sırayla 

Brüksel, Ljubliana, Londra ve Riga’ da gerçekleşmiştir. Bu toplantıların 

hepsinde temsilci olarak görevlendirilmiş ve toplantılara aktif olarak 

katılmış bulunmaktayım. Ayrıca 2013 yılında Stockholm’de yapılan ECP 

kongresinde kongre vesilesiyle orada olan kurul üyeleri ile yarı resmi ek 

bir ara toplantı yapılmıştır.  

 

1- Model Code of Ethics: 

 

Brüksel’de (2012 ) EFPA Yönetimi tarafından bizden EFPA Meta Code of 

Ethics ile bağlantılı, Euro Psy uygulamasına uygun etik bir zemin 

oluşturmak amacıyla  bir yeni etik yönetmelik resmen talep edilmiştir. 

Uzun tartışmalar ve değerlendirmeler sonucunda Nisan 2013 Tarihinde, 

Ljubliana (Slovenya) da yapılan toplantıdan itibaren var olan EFPA Meta 

Code of Ethics ile uyumlu bir  ”Model Code of Ethics” in hazırlanmasına 

başlanmıştır.  

 

2013 de Londra’da yapılan toplantıda hazırlanan metin , EFPA 

Yönetimine Genel Kurulda takdim edebilmeleri için sunulmuştur. Daha 

sonra EFPA, bu taslağı tek tek üye derneklere geri göndermiş ve yorum 

http://www.efpa.eu/ethics


istemiştir. Gelen yanıtlar Riga’da yapılan toplantımızda tek tek ele 

alınmış ve metine son hali verilmiştir.  

 

Rapor ekinde  sunduğum Şubat 2014 tarihinde EFPA Başkanı Robert 

Roe’nun kurula yazdığı mektupta,  Model Code of Ethics’in amacı, 

çerçevesi EFPA’nın bu yönetmeliğe yüklediği anlam ve verdiği önem 

açıkça görülmektedir. EFPA bu dokümanı, bizim değer ve prensiplerimizi 

içeren EFPA Meta Code of Ethics’e bir alternatif olarak görmemektedir. 

Model Code of Ethics, Avrupa Ülkelerinde yeni geliştirilecek olan 

yönetmeliklere bir örnek teşkil edecek, ve etik olgular değerlendirilirken 

kullanılabilecek prosedürler, alınabilecek kararlar hakkında bir ortaklık 

sağlayacak bir doküman olarak dizayn edilmektedir. Özellikle EuroPsy 

diplomalarının Avrupa genelinde yaygınlaşması ve bununla beraber 

gelmekte olan Avrupa Birliği ülkelerinde bu diplomaya sahip kişilerin 

dolaşım hakkı haliyle belli etik sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. 

Dolayısı ile belli bir ortak işleyiş, ve hatta ulusal etikkurullar ile BoE 

arasında bağlantı bu tür olgular için giderek daha önemli olacaktır. Amaç 

EFPA yönetimi tarafından, belki gelecek 30 yıl içinde etik ile ilgili 

uygulamaların bu yönetmeliklere ihtiyaç kalmayacak şekilde 

aynılaştırılması olarak belirtilmektedir. Kuşkusuz, bu yönetimin bir 

hedefidir; bunun ne ölçüde mümkün olacağını zaman belirleyecektir.  

 

2-ECP Kongrelerimizde “Ethics Track “ Geleneğinin oturması: 

 

İlk kez 2011 yılında Türkiye İstanbul’da ECP Kongresinde denenen 

“Ethics Track” , Avrupa dışın da da pek çok ülkeden Etik Uzmanının bir 

araya gelmesini sağlamış ve çok başarılı olmuştu. Bu uygulama ile  Etik 

ile ilgili tüm panel, tartışma grubu, konferansların bir  ek programla  



düzenlenmesi , sunumların her gün belli bir saat aralığında ve aynı 

mekanda  yapılması mümkün olmuştu.  

 

BoE, bu başarı üzerine, “Ethics Track”lerin bir geleneğe dönüşmesine  

karar verdi. 2013 yılında İkinci Ethics Track Stockholm’de düzenlendi.   

2015 de Milano’da yapılacak ECP Kongresi için de 3ci Ethics Track’i 

düzenlemek için Kongre Organizasyon heyeti ile görüşmelerimiz devam 

etmektedir.  

 

Ethics Track ler ile ilgili bilgiler EFPA web sitesinde görülebilir: 

http://ethics.efpa.eu/resources/ethics-track-european-congress-of-

psychology-istanbul-2011/ 

 

3- Etik ile ilgili özgül Yönergelerin (guidelines) hazırlanması: 

 

 BoE  özellikle etikle ilgili yönergelerin hazırlanmasına büyük önem 

vermektedir.”Mediation” (Etikle ilgili konularda arabuluculuk) ”Guidelines 

on teaching ethics in psychology” bunlar arasında yer alır. Biz bir sure 

Media Guidelines üzerinde çalıştık ve bu iki yıl önce tamamlandı.  

Şimdilerde Guidelines on Teaching Ethics adlı doküman revise 

edilmektedir ; yine Teching Ethics konulu bir position paper 

hazırlanmaktadır. Bu iki konu üzerinde çalışan grubun yürütücük görevi 

bana verilmiştir. 

Ayrıca bir de “ Guidelines on ethics in supervision” üzerinde 

çalışılmaktadır; yürütücüsü Nina Dalen’dır. 

 

4-Üye Ülkelerin Etik Yönetmeliklerinin İncelenmesi: 

Her üye ülkenin Etik Yönetmeliği, temel yapısı, prensipleri itibariyle EFPA 

Meta Code of Ethics ile uyumlu olmak zorundadır.  

http://ethics.efpa.eu/resources/ethics-track-european-congress-of-psychology-istanbul-2011/
http://ethics.efpa.eu/resources/ethics-track-european-congress-of-psychology-istanbul-2011/


 

Türkiye’deki Etik Yönetmeliğimiz bu açıdan hiç sorun teşkil etmeyen ve 

ilk onaylanan yönetmeliklerden birisidir. Ancak Fransa dahil olmak üzere, 

pek çok ülke bu konuda uzun çalışmalar yapmak ve yönetmeliklerini 

uyumlandırmak aşamalarından geçmiştir. Kurul , asli görevlerinden birisi 

olarak sürekli bu anlamda değerlendirme çalışmaları yapar. En son 

Romanya’nın Etik Yönetmeliğinin EFPA  Meta Code of Ethics’e 

Uygunluğunun Değerlendirilmesi yapılmış ve uygun bulunmuştur.  

 

4-Etik Öğretimi / Etik konulu sempozyumların düzenlenmesi: 

 

BoE, üye ülkelerde Etik konulu sempozyumların, o ülke dernekleri ile 

işbirliği halinde düzenlenmesini önemsemektedir. Kurul üyeleri, Etik 

konusundaki uzmanlık alanları çerçevesinde görev aldıkları paneller 

sayesinde EFPA BoE ’in  aygınlaştırmak istediği etik kavramları, 

yönetmelikleri vb. aktarmak, geniş kitleleri etik konusunda duyarlı kılmak 

için çalışmaktadırlar.  Bu yıl İrina Simenkova adlı üyemiz Riga-Latvia da 

derneği ve Üniversitesinin işbirliği ile bir Etik Sempzoyumu düzenlemiştir.  

Raporun ekinde bu sempozyumun programı yer almaktadır. 

Görülebileceği üzere ben de  sempozyumda ” Social Media, Ethics and 

National Security”  başlıklı bir sunum yaptım.  

(Bkz. Ek 1, 3,4). 

 

Diğer EFPA Kurulları ile işbirliği: 

BoE, zaman zaman diğer EFPA kurulları , yada çalışma grupları ile ortak 

çalışmalar da yapmaktadır. Bu anlamda yeni kurulan Human Right’s task 

force (HRTF)  İnsan hakları ile ilgili bir çalışma grubudur. BoE ile yakın 

plan çalışmak hedefleri arasındadır. Bu çalışma grubu T. Wainwright 



tarafından koordine edilmekte olup, grup için BoE den gönüllü bir 

bağlantı grubu oluşturulmuştur; bende bu grubun içinde çalışmaktayım.  

 

Etik Konulu özendirici  çalışmalar, ödüller : 

 

EFPA -ECP kongrelerinde bir gelenek olan , bilimsel çalışmalara verilen 

ödüller vardır. Uzun elemelerden sonra verilir. İlk kez, biz BoE olarak  

“Wilhelm Wundt ve William James Award” için uzun yıllardır Etik 

konusunda çalışan ve tüm dünyada  etik konulu sayısız çalışmaya katkı 

veren, İnsan Haklarına verdiği önemle tanınan  Jean Pettifor’ü önerdik , 

aday olarak gösterdik. Ve kendisi bu ödülü kazanarak, Stockholm ’de  

ödülünü almıştır. İlk kez bu kadar önemli bir ödül, EFPA tarafından etik 

konulu çalışmalara verilmiş olmaktadır.  

http://ethics.efpa.eu/resources/ethics-track-european-congress-of-

psychology-stockholm-2013/ 

 

Toparlarsak :  

 

Son iki yıl içersinde BoE aktif olarak pek çok çalışma yapmıştır. TPD , 
tüm bu çalışmalarda temsil edilmektedir. Bu çalışmalara aynı ivme ile 
devam etmek planlanmıştır. 
 

Etik konusunda yapılan bu önemli çalışmalara katılıma verilen destek için 
her zaman olduğu gibi Türk Psikologlar Derneği Yönetimine, ve tüm 
iletişimlerde yardımcı olan dernek  Genel Merkez koordinatörü  Psikolog 
Ebru Ergin’e  teşekkür ederim.  
 
 
Saygılarımla 

 

Doç. Dr. Yeşim Korkut 

Board of Ethics TPD Temsilci Üyesi. 

http://ethics.efpa.eu/resources/ethics-track-european-congress-of-psychology-stockholm-2013/
http://ethics.efpa.eu/resources/ethics-track-european-congress-of-psychology-stockholm-2013/


                                 
                                                                                                                  Latvijas Profesionālo 
                                                                                                                  Psihologu Asociācija 

 
Board of Ethics European Federation of Psychologists’ Associations 

(EFPA) 
Latvian Professional Psychologists Association (LPPA) 

University of Latvia, LU PPMF,  Department of Education 
 

Invites you to participate in an international symposium 
 

“European Ethics in Psychology and 
Education” 

 
 On 28th of March 2014 

In University of Latvia, Great Hall, 19 Rainis boulevard, Riga 
 

The following topics will be presented  
 Teaching Ethics 
  Ethics in Supervision 
 Ethics and Media 
 Social Media, Ethics and National Security 

  
The proposed themes will be presented by members of EFPA Board of 
Ethics EFPA from eight  European countries (Netherlands,  Austria, 
Turkey, Russia, Portugal, Norway, Poland, Czech Republic) 

The working language of the symposium is English. Translation into Latvian 
will be provided. Symposium participants will receive a certificate. 
 
Chairs of Organizing Committee: 
Irina Simonenkova, Member Board of Ethics European Federation of 
Psychologists’ Associations (Latvia) 
Lucija Rutka , University of Latvia, Professor  

E-mail: lppa@lppapsihologi.lv 
Homepage: www.simposium.lv  

mailto:lppa@lppapsihologi.lv
http://www.simposium.lv/
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/logo/lu-logo-anglju760x265.jpg�


                                        
 
Programm of Symposium 

Working order 
 

8.30 – 9.30 Participant registration 

9.30 - 9.45 Opening of symposium Evelina Muze (Latvia), President of Latvian 
Professional Psychologists Association 
Rudite Andersone (Latvia), LU PPMF Head 
of Education Department  

9.45-10.00 Ethics in Europe Pierre  Nederlandt (Belgium), Conventor 
Board of Ethics European Federation of 
Psychologists’ Associations (EFPA) 

10.00 – 11.50 Teaching Ethics 

 

Alla Shaboltas (Russia) 
Henk Geertsema  (Netherlands) 
Zuzanna Toeplitz (Poland) 
Miguel Ricou (Portugal)  

11.50-13.30  Ethics in Supervision Nina Dallen (Norway) 
Karin Kalteis (Austria) 
 Miguel Ricou (Portugal) 
 Bohumila Bašteska(Czech Republic)  

  13.30 – 14.30 Lunch break 
14.30 – 16.10 Ethics and Media 

 

Henk Geertsema  ( Netherlands) 
Miguel Ricou (Portugal) 
Nina Dallen (Norway) 
Karin Kalteis (Austria) 

  16.10 – 16.45 Social Media,  
Ethics and  
National Security  

Yesim  Korkut (Turkey) 

 

16.45 - 17.00 Closing of symposium  Irina Simonenkova (Latvia) 
 member Board of Ethics EFPA,  
LPPA Chairman of Ethics Committee 

 
 
 
 
 
Symposium participation: To participate in symposium please fill in the 
participant registration questionnaire in the attachment and send it electronically 
to  lppa@lppapsihologi.lv   or fill in the registration questionnaire on LPPA 
homepage www.simposium.lv  
 
Symposium participation fee: EUR 25,00 
Payment for the symposium will be accepted only in the form of bank transfer. 

mailto:lppa@lppapsihologi.lv
http://www.simposium.lv/


 
The fee includes: translation services, guest reception, issuing of certificates, 
provision of information, room decoration.  
Presentations of EFPA members – free of charge 
Technical support and premises – free of charge (provided by LU). 
Symposium organizing – free of charge (provided by LPPA and LU PPMF 
Education Department). 

 
Payments and bank transfers please make to the following bank account by 
26.03.2014: 
Latvian Proffesional Psychologists Assocciation 
Registration.Nr.: 40008008163 
Parex Banka,  
Account number: LV30PARX 0008968550001 
In the payment order, please indicate the symposium participant's name, 
surname and the name "for symposium." 
 
 
If you require an invoice for the payment please send the following information to 
the previously mentioned email address: full name of the institution, registration 
number, address or name, personal identification number of the person who will 
take part in the symposium). 

 
 
 
 

 
 



 

Ek2 : Resim / EFPA Board of Ethics (yeni üyelerle) 

 

 

 ( Bkz web sitesi, board of ethics, http://ethics.efpa.eu/board-of-

ethics/member-association-representatives/).  

 

 

  



Ek3: Riga Etik Sempzyumu, BoE, 2014 Mart 

 

 

 



Ek 4: Riga Etik Sempzyumu, 2014 Mart, Yeşim Korkut 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ek 5: Rober Roe ’nun mektubu, Pdf dokuman olarak.  



2012 – 2014 Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez Etik Kurul 

Faaliyet Raporu 

Genel Merkez Etik Kurulu olarak göreve geldiğimiz 2012 yılından itibaren yaptığımız 

çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: 

I. Kurulumuz bu dönem içerisinde 15 kez toplanmıştır. Bunların 11’i resmi kurul 

toplantısı, 3’ü Etik Süreç Yönetmeliği’nin revizyonu için yapılan ek toplantılardır. 

Ayrıca 10.03.2013 tarihinde de bir toplantı yapılarak Etik Süreç Yönetmeliği şube etik 

kurullarına sunulmuş ve bu toplantıda tartışılarak son haline getirilmiştir. 

II. Bu süre içinde 3 vaka ele alınmış ve sonuçlandırılmıştır. Bunlardan ikisine eğitici 

nitelikli mektup yazılmış, bir vakaya da uyarı verilmiştir. Ayrıca halen inceleme 

sürecinde olan bir vakamız daha bulunmaktadır. 

III. Genel Merkez Etik Kurulu olarak, asli vazifemiz olan vaka değerlendirmenin yanı sıra 

başka görevleri de yerine getirmiş bulunuyoruz.  Özellikle Yönetim Kurulundan gelen 

(İlgi: 9.1.2013 tarihli, 2013 / 005 sayılı) “Etik Kurulların İşleyişine hitaben “ başlıklı 

yazıya istinaden iki çalışmaya ağırlık verilmiştir. Bunlar yaklaşık 8 yıldır devam eden 

Etik Süreç Yönetmeliği Revizyon çalışmasının, diğer etik kurullarla ve özellikle 

İstanbul Şube Etik Kurulu ile istişare edilerek tamamlanması ve “Etik Kurul Seçimleri” 

hakkında hazırlanan taslaktır.  

 

• ETİK SÜREÇ YÖNETMELİĞİ REVİZYONU:  

Değişim Gerekçeleri: 

Bilindiği üzere Etik ile ilgili, her ikisi de 2004 yılında kabul edilmiş olan 2 dokümanımız vardır. 

Etik yönetmeliğimiz temel değer ve ilkelerimizi ortaya koymaktadır ve 2000-2004 yılları 

arasında uzun bir çalışma sonucu hazırlanmış; hazırlanırken, pek çok kontrolden geçmiş ve 

tamamen Türkiye’ye özgü bir biçimde oluşturulmuş bir metindir. Bu metin, bugüne dek tüm 

ihtiyaçlara cevap vermiş ve EFPA Board of Ethics tarafından EFPA’ nın uygun bulduğu, 

onayladığı Etik Yönetmelikler arasında yerini almıştır. 

Etik Süreç Yönetmeliğimiz ise, temelde APA‘nın Etik işlemler yönetmeliğinin çeviri ve 

uyarlanmasına dayanmaktaydı. İhlal olgularını ele alırken izlenecek adımları tanımlayan bu 



metinin bazı maddeleri ile ilgili uygulama sürecinde bazı sıkıntılar ortaya çıktı. En büyük sorun 

Yönetim Kurulunun Etik değerlendirme sürecinin içinde tanımlanmış olması idi. Bu en temel 

ilkemiz olan “Gizliliğin korunması“ ile çelişkili idi.  

Bir diğer sorun, APA uygulamaları ile Türkiye’deki etik işleyiş sisteminin birbiri ile aynı 

olmaması idi. (1) APA’ da hem bir “Etik Büro” vardır hem de bir Etik Kurul. Oysa Türkiye’ de 

bizim böyle bir sistemimiz yoktur (2) APA bir meslek odası gibi işler, Psikologlar Yasası vardır 

ve bazı yaptırımlara gücü yeter; Türkiye’deki sistem buna uygun değildir. Bu yüzden birçok 

madde, özellikle hukuki açıdan çıkartılmalıydı. 

Revizyon Süreci: 

"Etik Süreç Yönetmeliği"nin revizyonu 2006 senesinden bu yana, 8 senedir, farklı ekiplerin 

katkısıyla, adım adım yürütülen bir süreç olmuştur. 2010 yılında Mersin’de yapılan TPD Genel 

Kurulunda temel gerekçeleri itibariyle, Etik Süreç Yönetmeliği revizyonu oyçokluğu ile 

onaylanmıştır. Bu tarihten sonra metin üzerinde revizyon çalışmaları devam etmiştir.  

Genel Merkez Etik Kurulu tarafından daha önceki çalışmaları temel alarak, yoğun bir çalışma 

sonucunda bir "teklif" hazırlanmıştır. 10 Mart 2013 Pazar günü tüm TPD Etik Kurullarının 

davetli olduğu 10 saatlik toplantının ardından bu teklif üzerindeki görüşleri alınmıştır. Bu son 

hal yönetim kuruluna sunulmuştur. Etik Süreç Yönetmeliği Bölüm II (Yürürlükteki Genel 

Kurallar), 1.2 maddesi gereğince yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. Metnin ekte 

sunulan son hali aynı zamanda TPD web sitesinde yer almaktadır. Metindeki temel 

değişiklikler aşağıdadır: 

Temel Değişiklikler:  

1- Yukarda belirtildiği gibi bizi yıllarca zorlayan "yönetim kurulunun" etik sürecin içinde yer 

alması ile ilgili (ve gizliliği koruma ilkesine asla uygun olmayan) tüm maddeler çıkartıldı ve 

Dernek Etik Sorumlusu üzerinden yeniden tanımlandı. 

2- Metin çeviri bir metindi ve pek çok ifade bunun etkisini taşıyordu, bazı ifadeler 

anlaşılmıyordu. Şimdiki hali ile çok daha sade, anlaşılır bir akışa kavuştu. “Suçlama mektubu” 

gibi pek çok ifade değiştirildi.  



3- Metin, yıllar içinde uygulamada karşılaştığımız zorluklara cevap verir bir forma getirildi. 

(Örneğin: ön soruşturma kısmının APA’ da Etik Büro tarafından kapsamlı olarak ayrıca 

yürütülmesi, bizde ise böyle bir sistemin olmaması, pek çok maddeyi gereksiz kılıyordu ve 

uygulanamıyordu). 

4- Dernek Avukatının önerdiği ve hukuk açısından düşünülmesi gereken her unsur metinde 

değiştirildi.  (Örneğin: en ağır yaptırım olan üyeliğe son verilmesi sonrasında, yine bir APA 

uygulaması olarak, bu “kişinin isminin ve üyelikten çıkartılma gerekçesinin genel kurulda 

okunması” ile ilgili maddeler).  

 

• ETİK KURULU SEÇİM SÜRECİ  

Genel Merkez Etik Kurulu, Etik Kurulda görev yapan kişilerin taşımaları gereken asgari 

ölçütler olduğu gerekçesiyle daha önce bu konuda yürütülen çalışmaları sonuçlandırmıştır. 

Bu çalışma Avrupa ülkelerindeki Psikoloji derneklerindeki seçim prosedürleri temel alınarak 

hazırlanmıştır. Aşağıda Genel Kurulumuza sunulmak üzere Etik Kurulların Seçim Süreci ile 

ilgili Tüzük değişikliği madde önerileri belirtilmiştir: 

 

1. Etik Kurullar 

Etkileşim halinde çalışan iki temel etik kurul vardır: 

Genel Merkez Etik Kurulu; iki yıl süreyle görev yapacak olan 7 asıl 3 yedek üyeden oluşur.  

Şube Etik Kurulu; iki yıl süreyle görev yapacak olan 7 asıl 3 yedek üyeden oluşur.  

Merkez ve Şube Etik Kurullarına yeni seçilecek üyeler, Etik kurullar tarafından aşağıda 

belirtilen sürece uygun olarak belirlenir.  

2. Etik Kurula Yeni Üye Seçilme Kriterleri:  

Genel Merkez ya da Şube Etik Kuruluna başvuracak kişilerde şu özellikler aranır: 

1. Alanda en az 10 yıl çalışmış olmak 

2. Mesleki etikle ilgili herhangi bir disiplin/etik cezası almamış olmak 

3. Tercihan etik konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak 



4. Tercihan psikolojinin herhangi bir alanında uzmanlık derecesi almış olmak  

5. Tercihan mesleki çalışmaları, eserleri, tarafsızlığı ve kişilerarası ilişkileriyle biliniyor 

olmak 

3. Etik Kurul’a Yeni Üye Seçilme Süreci:  

1. Genel Kuruldan 3 ay önce, TPD web sitesi, bülten vb. araçlar üzerinden bir sonraki 

dönemde etik kurula aday olmak isteyen kişilerin başvuru koşulları ve süreci ile ilgili üyelere 

bilgilendirme yapılır. 

2. Etik kurul üyesi olma ölçütlerine uygun olan kişiler, etik kurula yazılı olarak başvuru 

yaparlar. Adaylar özgeçmiş ve etik kurul adaylığı gerekçesini beyan eden başvuru formunu 

doldurarak, başvurularını yapar. Bu başvurular Etik Kurul tarafından incelenir. Başvurular gizli 

tutulur. 

3. Etik kurul bu başvurular arasından ölçütlere uygun olanları listeler ve Merkez / Şube 

Olağan Genel Kurul tarihinden bir ay önce Yönetim Kuruluna gönderir. Belirlenmiş ölçütler 

çerçevesinde uygun olan ve olmayan kişilere yazılı ve gizli olarak değerlendirme sonucunu 

bildirecek birer mektup yazılır. Etik Kurul tarafından uygun bulunup Yönetim Kuruluna 

sunulan adaylar Genel Kurulda üyelerce oylanır. 

4. Etik Kurullarda çalışmak için bilgi ve deneyim önemli olduğu için ve etik ihlallerin 

incelenmesinde kurulda görev yapacak kişiler arasında işleyiş ortaklığının oturması zaman 

alabileceğinden 7 Asıl, 3 Yedek üyeden oluşan etik kurulların Asıl üyelerinden 3 kişi her 

dönem değişir. Bir sonraki dönem devam edecek 4 üyeyi Etik Kurul kendi arasında 

kararlaştırır. 

 

ETİK İLE İLGİLİ DİĞER ÇALIŞMALAR: 

• EFPA düzeyinde Etik Kurul Temsilciliği: “EFPA Board of Ethics” de, Türk Psikologlar 

Derneğince verilen temsilcilik görevi Yeşim Korkut tarafından yürütülmektedir. Bu 

bağlamda yapılan son iki yıldaki tüm çalışmalar ayrı bir raporda derneğimize ve 

üyelerimize sunulmaktadır.  

 



• Etik Kurullarımız aynı zamanda Etik ile ilgili önemli kavramların meslektaşlar, Psikoloji 

öğrencileri tarafından tanınmasını, benimsenmesini önemsemektedirler. Son iki yılda 

doğrudan etik kurul çalışması olmasa da halen ve geçmişte etik kurullarda görev 

yapan kişiler tarafından ve konusu etik olan iki kitap yayına hazırlanmıştır. Bu 

kitaplardan bir tanesi Hacettepe Üniversitesi doktora öğrencilerinin katkıları ve 3 

çeviri editörü ile hazırlanmış, Kenneth Pope ve Melba Vasquez’in yazarları olduğu, 

Ethics in Psychotherapy: A Practical Guide ( Psikoloji ve Danışmanlıkta Etik: Uygulama 

için bir Klavuz) adlı bir çeviri kitaptır.  Basıma tamamen hazırdır. Diğeri ise Etik 

Öğretim sürecinde kullanılmak üzere Türkiye’de Etik ile ilgili dernek çalışmalarımızı, 

çeşitli etik öğretim tekniklerini, etikle ilgili önemli dokümanları ve ekinde 2 DVD’ yi 

içeren bir kitaptır. Yazarı Yeşim Korkut olan Etik Öğretim El Kitabı,  TPD-KYB 

kurulundan TPD tarafından yayınlanması konusunda olumlu görüş almış ve halen 

akademik değerlendirilmesi süren bir kitaptır. Bu kitapların, etik öğretimi ile ilgili ve 

etiğin psikologların günlük uygulamalarındaki yeri ile ilgili pek çok soruya cevap 

getireceğini umuyoruz.  

 

 Toparlarsak, bu dönem, Etik Süreç Yönetmeliğinin 8 yıldır süren revizyonun tamamlanması 

ve Etik Kurul seçimleri ile ilgili Tüzük değişikliği önerileri gibi iki önemli projeyi tamamladık. 

Bu aşamaya gelmemizde pek çok Genel Merkez ve İstanbul Şube Etik Kurul üyesinin katkısı 

olmuştur. Ayrıca bu son dönemde Merkez Etik Kurul üyeleri* yoğun bir çalışma temposu 

içinde emek harcamışlardır. Her birine dernek ve mesleğimiz adına teşekkürü borç biliyorum. 

 

Genel Merkez Etik Kurul adına, kurul başkanı: 

Yeşim Korkut  

 

*2012-2014 Genel Merkez Etik Kurul Üyeleri:   

Yeşim Korkut, Sema Karakelle, Alev Yalçınkaya, Bilge Yağmurlu, Kemal Yerlikaya, Ekin 
Eremsoy, Emre Konuk 



 
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ  

GENEL MERKEZ TRAVMA, AFET VE KRİZ BİRİMİ 
2012-2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 

 

 

TPD Genel Merkez Travma, Afet ve Kriz Birimi (TPDMTB), 2012-2014 döneminde 

de, ülkede meydana gelen olağan dışı durumlarda psikososyal destek çalışmalarını 

sürdürmüştür. Bu çalışmaların bazıları, Genel Merkez ve Şubelerdeki çalışma 

gruplarının işbirliği ile, bazıları Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) bünyesinde, 

bazıları da ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.  

Bu raporda, önce, TPDMTB olarak yapılan toplantılarda alınan kararlar özetlenecek; 

ardından 2012-2014 dönemi faaliyetleri, Ankara, İstanbul ve Bursa Travma Çalışma 

Grupları olarak aktarılacaktır. 

 

TPDMTB Toplantıları 

TPDMTB üyeleri, 2012-2014 döneminde düzenli olmayan aralıklarla toplanarak Şube 

çalışma gruplarında yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi paylaşımları yapmış, birim 

çalışmalarına ilişkin kararlar almış ve faaliyetler planlamıştır 

- Travma Birim Yönetmeliği maddelerinin düzenlenmesi 
 MTB üye sayısının 10’a çıkarılması 

 MTB toplantılarına İstanbul grubunu temsilen 2 kişinin katılması 

- Kapasite geliştirme amaçlı eğitimlerin sürdürülmesi (Resmi kurumlardan gelen 

taleplerin de karşılanması) 

- Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) yapılanmasındaki rolümüzün ve 

desteğimizin, özellikle kapasite arttırmaya yönelik eğitimlere katkı sağlanarak 

sürdürülmesi 
- Psikososyal Müdahale Süreci’nin netleştirilmesi 

 Olası bir afet durumunda, Travma Biriminin izleyeceği süreç 

konusundaki belirsizlikler ve bununla ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi  



(Resmi kurumların STK’lara ilişkin tutumu, APHB ile bağlantılar, kendi 

içimizdeki iş bölümü vb.)  

 Afetin hangi aşamasında hangi müdahalelerin uygulanması, adım adım 

ne yapılması ve nasıl yapılması gerektiğine dair bir el kitabı 

oluşturulması için ortak bir çalışma planlanması  

 

ANKARA ÇALIŞMA GRUBU 

- Van Depremi Psikososyal Destek Çalışmaları 
Bir önceki dönemde başlatılan bu çalışmalar, 2012 yılında da sürdürülmüştür. 

Bu dönemde, önceki dönem raporunda ayrıntısıyla aktarılan gönüllü eğitimleri, 

alanda sürdürülen psikososyal destek hizmetleri ve diğer çalışmalara ek 

olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanlarına yönelik olarak 

UNICEF işbirliği ile düzenlenen eğitime, APHB çatısı altında destek verilmiştir.  

 

- Uludere Katliamı 
Şırnak Uludere’de 28 Aralık 2011’de, Türk Hava Kuvvetleri savaş uçaklarının 

bombardımanı sonucu birçoğu çocuk 35 kişinin hayatını kaybettiği olayın 

ardından destek çalışmaları gerçekleştirilmesi konusunda yoğun tartışmalar 

yapılmış; ancak herhangi bir çalışma gerçekleştirilememiştir. Bu tartışmalar, 

destek verdiğimiz olağan dışı durumların hangi ölçütlere göre belirlendiği / 

belirlenmesi gerektiği konusunun, resmi kurumlar, diğer STKlar ve APHB 

işbirlikleri bağlamında gözden geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme 

getirmiştir.  

 

- Reyhanlı Patlaması’nın ardından gerçekleştirilen çalışmalar 
Hatay Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen ve 52 kişinin 

ölümü, 100’den fazla kişinin yaralanması ile sonuçlanan iki patlamanın 

ardından oluşturulan eylem planına destek verilmiştir.  

Hatay Valiliği, Mustafa Kemal Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, AFAD gibi kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilen bu 

çalışmalarda 10 psikolog da görev yapmıştır. TPDMTB’den Nedret Öztan’ın 

yer aldığı bu grubun çalışmalarına ilişkin ayrıntılı rapor ekte sunulmuştur (Ek 

1).   



 

 

 

- Gezi Eylemleri 
Taksim Gezi Parkı'na alışveriş merkezi ve Topçu Kışlası inşasını engellemeye 

yönelik olarak 27 Mayıs 2013 tarihinde başlayan; hemen ardından da sosyal 

medya aracılığıyla Türkiye’nin pek çok iline yayılan eylem sürecinde yaşanan 

şiddetten doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen bireyler için psikososyal 

destek çalışmaları planlanmıştır. Bu çalışmalara ilişkin rapor ekte sunulmuştur 

(Ek 2).  

 

İSTANBUL ÇALIŞMA GRUBU 
Önceki dönemlere ait projelerin devam ettirilmesinin yanı sıra, 2013 yılı 

içerisinde yeni projelerin planlanması ve hazırlık aşamaları da 

gerçekleştirilmiştir. Akademik yıl içerisinde her ay, ilk hafta pazartesi günleri 

travma birimi toplantıları gönüllü çalışanlarıyla geçekleştirilmiş ve hedefe 

yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte aynı zamanda her ay, 

uzmanların katılımıyla, psikoloji öğrencilerine ve uzmanlara yönelik travma 

sohbet toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılarda, travma nedir ve farklı 

alanlardaki travma çalışmaları konuları tema olarak seçilmiştir.  

Bu sene gerçekleştirilen toplantılarda, afetlerde kullanılmak üzere TPD'ye ait 

bir el kitabının oluşturulması ve afet öncesinde sahaya gidecek psikologlara 

verilmek üzere planlanan eğitimin bir standardının oluşturulması üzerine 

çalışmalara başlanmıştır. Bu proje için, uzmanlarla görüşmeler yapılarak yol 

haritası çizilmiştir. Bu çalışmaların yanı sıra, psikolojik destek alma konusunda 

halkı bilinçlendirmeye yönelik broşürlerin hazırlanmasına başlanmıştır. TPD 

web sitesinde birimin tanıtılması ve çalışmaların üyelere ve ilgilenenlere 

aktarılması amacıyla, birim üye listeleri ve raporlar hazırlanması planlandı ve 

görev paylaşımı ile çalışmalara başlandı. 2013 yılı içerisinde, Gezi Parkı 

eylemlerinin yaşanması ile birlikte, TPD İstanbul Şube Travma, Afet ve Kriz 

Birimi olarak, şube ile birlikte hareket edilmiş ve bu süreçte psikososyal destek 

verilmiştir. Alanda yapılan saha çalışmalarının yanı sıra, 100'ün üstünde kişiye 

telefonla psikososyal bilgilendirme yapılmış ve destek verilmiş, ayrıca bireysel 

psikolojik desteğe ihtiyaç duyan 25 kişinin ise gönüllü uzmanların desteği ile 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_Gezi_Park%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Top%C3%A7u_K%C4%B1%C5%9Flas%C4%B1


ücretsiz psikolojik destek hizmeti alması sağlanmıştır.  

 

BURSA ÇALIŞMA GRUBU 
Bir önceki dönemde başlatılan çalışmaların yanı sıra, ağırlıklı olarak kapasite 
arttırmaya yönelik eğitimlerin yer aldığı faaliyetler aşağıda listelenmiştir:  
 

- Bursa Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına yönelik “Ruhsal Travma” konulu eğitim 
5-9 Aralık 2012 tarihlerinde Uzm. Psk. Aslı Yeşil’in koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilmiştir.  
 

- Nilüfer Arama Kurtarma Ekibine Yönelik bir eğitim programı düzenlenmiştir:   
 

TARİH KONU KATILIMCILAR 
4 Nisan 2012 Tanışma,  Eğitim Planı  

Katılımcıların soruları  
Aslı YEŞİL 
Gamze YILDIRIMLI 
Oya KARAALİ AKTAŞ 
Elvan ÖZEL 
 

Haziran 2012 Afet Psikolojisi, Psikososyal 
Çalışmalar ve PİY 
 

Aslı YEŞİL(Eğitimci) 
Elvan ÖZEL 
Nesibe AYDIN 
 

Ağustos 2012 Stres, Baş Etme, Öfkeli 
Afetzedeyle Başetme. 
 

Aslı YEŞİL  
Gamze YILDIRIMLI 
Oya KARAALİ AKTAŞ(Eğitimci) 
Elvan ÖZEL(Eğitimci) 
Nesibe AYDIN 
 

Ekim 2012  
Ruhsal Travma 
 

Aslı YEŞİL 
Gamze YILDIRIMLI 
Oya KARAALİ AKTAŞ 
Elvan ÖZEL 
Nesibe AYDIN(Eğitimci) 
 

Aralık 2012 Ruhsal Sıkıntılar 
 

Aslı YEŞİL 
Gamze YILDIRIMLI(Eğitimci) 
Oya KARAALİ AKTAŞ 
Elvan ÖZEL 
Nesibe AYDIN 

 

- Van’dan gelen depremzede çocuklara yönelik Kızılay’ın Mudanya Altıntaş'ta 
üç farklı grup için düzenlediği çalışmalara destek sağlanmıştır:  

1. Dönem: 2-13 Temmuz 2012 
   2. Dönem: 13-23 Temmuz 2012 
   3. Dönem: 23 Temmuz-3 Ağustos 2012 
 

(Gönüllüler: Psk. Zehra Doğrudil, Uzm. Psk. Aslı Çakır Parmaksızoğlu, 
Uzm.Psk. Aslı Yeşil) 
 



- 31 Ekim 2013 tarihinde Psk. Oya Karaali Aktaş ve Uzm. Psk. Canan 

Devletkuşu Sayıoğlu tarafından bir Krize Müdahale Semineri düzenlenmiştir.  

 



Türk Psikologlar Derneği 

Kitap ve Yayın Birimi Üyeleri 

Prof. Dr. Hakan Çetinkaya 

Doç. Dr. Sedat Işıklı 

Yrd. Doç. Dr. Işıl Bilican 

 

TPD-KYB Faaliyet Raporu 

09.10.2013-.9.04.2014 

1. KYB Birimi oluşturuldu, görev bölümü yapıldı. 
2. KYB İşleyiş ve Süreç Yönetmeliği hazırlandı. 

http://www.psikolog.org.tr/index.php?Detail=1008 
 

3. KYB Yayın Başvuru ve Değerlendirme Formu hazırlandı. 
http://www.psikolog.org.tr/index.php?Birimler=20&Calisma=1 
 

4. KYB Kitap Değerlendirme Formu hazırlandı. 
http://www.psikolog.org.tr/index.php?Detail=1007 
 
 

5. Derneğin hâlihazırda yayımladığı/satışa sunmuş olduğu eserlere ilişkin bir döküm 
hazırlandı. Bunların stok bilgileri, yasal statüleri incelendi ve Genel Merkez YK 
üyelerine gerekli geri bildirimler verildi. 

6. Bu arada iki yazara ait toplam üç kitap başvurusu alındı, KYB bunların ön 
değerlendirmelerini tamamladı. Değerlendirme sonucuna bağlı olarak hakemler 
belirlendi, eserler hakkındaki bir takım netleşmesi gereken noktalarla ilgili olarak 
Dernek Yönetimi'ne ve eser sahibine bilgilendirme yapıldı; konuyla ilgili ek bilgi ve 
belge istendi. 

7. TPD-KYB işlerlik kazanmazdan TPD Genel Merkez tarafından önce basılma yönünde 
karar alınmış olan ve Prof. Dr. Mehmet Eskin tarafından kaleme alınan “İntihar, 
Açıklama Değerlendirme Tedavi ve Önleme” isimli eserin basımı yapıldı ve satışa 
sunuldu. Bundan sonra olmasına özen gösterileceği gibi eser sahibi ve TPD İktisadi 
İşletme arasında telif sözleşmesi imzalandı. 

 

http://www.psikolog.org.tr/index.php?Detail=1008
http://www.psikolog.org.tr/index.php?Birimler=20&Calisma=1
http://www.psikolog.org.tr/index.php?Detail=1007
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