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22-24 Ekim 2004 tarihlerinde Prag’da yap›lm›ﬂ olan EFPA Etik Konulu Sempozyuma Disiplin-Etik Kurulunu ve Derne¤imizi temsilen kat›lm›ﬂ bulunmaktay›m.
Kat›ld›¤›m Sempozyumun hedefi, Avrupa Birli¤i Ülkeleri’nde kabul edilmiﬂ olan EFPA Etik
Yönetmeli¤i’ni (Meta Code) gözden geçirmek ve
uygulamada ortaya ç›kan sorunlar› ele alarak Yönetmelik üzerinde gerekli de¤iﬂiklikleri yapmakt›.
Bu çerçevede, her ülke temsilcisinden, kendi ülkelerinde kullan›lan Etik Yönetmelikler, Etik konusunda yap›lan çal›ﬂmalar, yaﬂanan s›k›nt›larla
ilgili çok k›sa bir sunum istenmekteydi. Ayr›ca
her ülke temsilcisi hem varolan Etik Yönetmeli¤i’ni ‹ngilizce’ye çevirecek ve beraberinde getirecek hem de bu ulusal diyebilece¤imiz yönetmeliklerle EFPA Meta Code (yönetmelikler üstü yönetmelik) aras›nda çeliﬂki olup olmad›¤›n› de¤erlendirecekti. Son olarak da kendi önerilerini dile
getireceklerdi. ‹kinci gün için grup çal›ﬂmalar› baz›nda EFPA Yönetmeli¤i’nin maddeleri tek tek
ele al›narak beyin f›rt›nas› yap›lmas› ve oluﬂan
görüﬂ, öneri, eleﬂtirilerin Genel Grup toplant›s›nda ele al›nmas› planlanm›ﬂt›. Kat›l›mc›lar çeﬂitli
ülkelerden, Etik De¤erlendirme sürecinin içinde
yer alan, Etik Yönetmelik konusunda çal›ﬂm›ﬂ uzmanlar ve Prof. Dr. Geoff Lindsay’›n baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› EFPA Etik Kal›c› Komisyon üyelerinden oluﬂuyordu.
*‹stanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü Uygulamal› Psikoloji
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16 ülkeyi temsilen 27 kat›l›mc›n›n oldu¤u
Toplant›n›n ilk günü yapt›¤›m 7-8 dakikal›k sunumda,
1) Etik konusunda Derne¤imizde yap›lan çal›ﬂmalardan sözederek, k›sa süre içinde ald›¤›m›z
yolu, kabul edilen yönetmeliklerimizi aktarmaya
çal›ﬂt›m.
2) Etik Yönetmeli¤in geliﬂtirilmesi aﬂamas›nda birlikte çal›ﬂt›¤›m arkadaﬂlar›m Yrd. Doç. Dr.
Serra Müderriso¤lu ve Psikolog. Dr. Melis Tan›k
ile bu Sempozyuma yönelik bir çeviri haz›rlad›¤›m›z›, ancak bu çevirinin üzerinde daha sonra çal›ﬂ›laca¤›n› ve tekrar kendilerine gönderilece¤ini
belirtip, k›saca Yönetmeli¤imizin sistemati¤ini
tan›tt›m.
3) Ayr›ca Dernek bünyesinde yap›lan Etik konulu e¤itimlerden; en son Ulusal Kongredeki Etik
konulu panelimizde tart›ﬂt›klar›m›zdan sözettim.
4) Yine Serra Müderriso¤lu ve Melis Tan›k’la
birlikte yapt›¤›m›z Etik ‹hlal konulu araﬂt›rmay›
k›saca anlatt›m.
Oturum Baﬂkan›m›z çok k›sa zamanda çok yol
alm›ﬂ oldu¤umuzu belirtti.
Tek tek her ülkenin temsilcisinin sunumu
s›ras›nda ald›¤›m notlardan baz› önemli noktalar›
sizlerle paylaﬂmak isterim. Öncelikle üniversitelerin ders programlar›na Etik dersinin konmas›
pek çok ülke için hala yeni bir hedef, örne¤in Hollanda temsilcisi bunu yeni baﬂard›klar›n› belirtti.
‹ngiltere temsilcisi, Etik mant›k yürütme sürecini
anlaman›n önemini vurgulay›p, Etik ‹kilemlerle
baﬂa ç›kma konusunda bir sistem geliﬂtirmenin
gerekli oldu¤unu düﬂündüklerini ve de¤erlere dayal› bir Eti¤in gerekli oldu¤unu vurgulad›. Televizyona gerekli-gereksiz ç›k›p meslek hakk›nda
olumsuz izlenim oluﬂturan meslekdaﬂlar konusunda s›k›nt› yaﬂad›klar›n› dile getirdi ve dinleyiciler olarak bizler pek çok ülkede bunun bir sorun
oldu¤unu anlad›k.
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Finlandiya temsilcisi 'gelen ﬂikayetleri', 'araﬂt›rma yap›lmas› ricas›' olarak ele ald›klar›n›; bu
olumlu vurgunun yarar›n› anlatt›. De¤erlendirmede mutlaka 'birinci el' bilgiye dayal› olmaktan ve
hakk›nda ﬂikayette bulunulan kiﬂi için telefon dan›ﬂma hatt› oluﬂturduklar›ndan sözetti.
Çek Cumhuriyeti temsilcisi, ülke genelinde
yaﬂanan politik de¤iﬂimlerin sonucunda, 'Etik
duygusunda bir azalma gözlemlediklerini' anlatt›.
Vicdan kavram›n›n önemi tart›ﬂ›ld›.
Estonya temsilcisi de bizim yapt›¤›m›z araﬂt›rma ile ilgilenerek, kendi ülkelerinde de bir araﬂt›rma yap›ld›¤›ndan sözetti. Psikologlar›n genelde
sezgileriyle hareket ettiklerinden ve Etik Yönetmeli¤e göre de¤erlendirmeye henüz tam al›ﬂ›lmam›ﬂ oldu¤undan yak›nd› (yönetmeliklerinin 1988
de kabul edilmiﬂ oldu¤unu hat›rlamakta yarar
var). Slovakya’da Kanunlar, Etik de¤erlendirmelerin çok önüne geçmekte oldu¤u için, bu anlamda sorun yaﬂand›¤› belirtildi. Genç psikologlar›n
çok çabuk terapist olma hevesinde olduklar› ve
yönetmelikte psikoterapist olma koﬂullar›n›n onlara zor geldi¤inden söz edildi.
‹sviçre temsilcisi, kanunlar›n güçlü etkisini,
mahkemeye her türlü bilginin istendi¤inde sunulmas› zorunlulu¤unun yaratt›¤› s›k›nt›y› anlatt›.
Daha sonra grup çal›ﬂmalar›nda, kat›l›mc›lar
küçük gruplara ayr›ld›lar ve EFPA Yönetmeli¤i’nin maddeleri tek tek ele al›narak oluﬂan görüﬂ,
öneri, eleﬂtiriler Genel Grup toplant›s›nda ele
al›nd›. Tart›ﬂmalar sonucunda üzerinde uzlaﬂ›lan
noktalar ﬂunlard›: Her ülkenin ulusal bir kodu olabilir, ancak bu asla EFPA Meta yönetmelik ile çeliﬂmemelidir. Ayn› de¤er veya konu, farkl› ülkelerin ulusal yönetmeliklerinde farkl› baﬂl›klar alt›nda ele al›nm›ﬂ olabilir. Bir yönetmelik olabildi¤ince genel ifade edilmiﬂ olmal›d›r.

‹fade edilen kimi sorunlar ise ﬂunlard›:
• Baz› kavramlar (örne¤in otonomi) her
ülkenin de¤er sistemine uygun olmayabilir.
• Geleneksel olmayan psikoterapi ortamlar›na
yönelik madde gereklili¤i tart›ﬂ›labilir (Bu
konuyu gündeme ben taﬂ›m›ﬂt›m).
• Baﬂvuru kurulunun gereklili¤i tart›ﬂ›labilir.
• Metinlerdeki ‘expert witness’ kavram›n›n
daha aç›k tan›mlanmas› gereklidir.
• Avrupa diplomas› ve e¤itim-etik konusunda
ortak standartlar belirlenmelidir.
Sonuç olarak, EFPA Yönetmeli¤i’nde ciddi
bir de¤iﬂime gerek olmad›¤›na, ancak belirtilen
konular›n ‘öneriler’ bölümünde karﬂ›l›¤›n› bulmas›na; EFPA kodu ile de¤erlendirme yap›lmayaca¤›na ve bunun için ulusal kod gerekdi¤ine; APA
gibi bir Yönetmeli¤in kesinlikle istenmedi¤ine
karar verildi.
Pek çok çeliﬂkili durumun daha net kavranmas›na yard›mc› olaca¤›ndan, Avusturyal› kat›l›mc›
ile birlikte dile getirdi¤imiz ‘Vaka Kitapç›¤›’ üzerinde çal›ﬂ›lmas›n›n gerekli oldu¤u konusu, ço¤unluk taraf›ndan kabul gördü. Ulusal Yönetmeliklere göre ele al›nm›ﬂ vaka örneklerinin EFPA
Yönetmeli¤ine göre de de¤erlendirmelerini içeren
aç›klay›c› bir kitap üzerinde çal›ﬂacak bir grup
oluﬂturulmas› düﬂünüldü.
Bu seçkin toplant›ya gitmek üzere seçilmiﬂ
olmaktan ve orada Derne¤imiz ve Etik Kurul
ad›na çal›ﬂ›yor olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Toplant›ya kat›lmam konusunda
beni yüreklendirdi¤iniz ve destekledi¤iniz için
tüm Etik Kurul Üyelerine ve Dernek Yönetim
Kurulu üyelerine teﬂekkür etmek istiyorum.
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