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Özet
Son yillarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuklarin katilimiyla yürütülen çalişmalarda artiş yaşanmaktadir. 
Araştirmalarin artiş hizi ile bu araştirmalarda etiğin nasil sağlanmasi gerektiğine dair kaynaklarin artişi paralellik 
göstermemektedir. Bu çalişmada, ilgili alanyazindaki kaynaklarin sinirli olmasi sebebiyle hem bu alanda çalişan 
psikologlar için kaynak oluşturmak hem de alanyazina katki sağlamak amaçlanmiştir. Sözü edilen amaç doğrultu-
sunda, çocuk haklari ve gizlilik, bilgilendirilmiş onam, hassas çocuklarla ve kurumda yaşayan çocuklarla araştirma 
yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, istismar, uygun dil kullanimi ve araştirmaci yetkinliği konularina deği-
nilerek çocuklarin katilimiyla araştirma yapan başta psikologlar olmak üzere bütün profesyonellere bazi önerilerde 
bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Etik, araştirma etiği, çocuk araştirmalari.

Abstract
In recent years, it is experienced an increase in child researches in our country as well as in the world. There is not a 
parallel relationship between the increase of child researches and the increase of studies about ethical issues in these 
studies. As it was realized that there is limited study about this topic in the literature, the aims of the study are to provide 
resource for psychologists studying in this field and to contribute the literature. For these purposes; child rights and 
confidentiality, informed consent, issues to be considered when doing research with vulnerable children and children 
living in institutions, abuse, the proper use of language and the competence of the researchers issues are mentioned and 
some suggestions are made for psychologists and all other professionals studying in this field. 

Key words: Ethics, research ethics, child studies.
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İnsanlarin katilimiyla yürütülen araştirmalarda, ka-
tilimcilari koruma ve iyilik hallerinin devamini sağlama, 
en az araştirma sorusuna yanit bulma kadar önemli bir 
konu olarak değerlendirilmektedir. Çocuk katilimcilarla 
araştirma yapma ise, katilimcilarin daha hassas olmasi 
sebebiyle fazladan özen ve bilgi gerektiren bir hal al-
maktadir. Araştirma etiği, geliştirilmiş etik ilkelere ve 
standartlara dayandirilmalidir. Çocuk Gelişimi Araştir-
malari Derneği (Society for Research Child Develop-
ment) çocuklarin katilimiyla yürütülen araştirmalarda 
uyulmasi gereken etik standartlari içeren bir kilavuz 
hazirlamiştir (SRCD Directory Members, 1999-2000). 
Bu kilavuz çocuklarla araştirma yapan profesyoneller 
için kaynak oluşturmaktadir. Ancak ülkemizde çocuk 
katilimcilarla yürütülen araştirmalarda etik ilkeler ya da 
standartlar kilavuzu bulunmamakta ve Türk Psikologlar 
Derneği’nin Etik Yönetmeliği (2004) çocuklarin katili-
miyla araştirma etiği ya da terapi etiği için ayri bir bölüm 
içermemektedir. Bununla birlikte Sayil ve Yilmaz (2001) 
ve Kumru’nun (2001) çocuklarla çalişan psikologlar için 
etik standartlar ve tartişilan sorunlar konusunda yaz-
diklari makaleler, çocuk örneklemiyle araştirma yapan 
psikologlara kaynak oluşturmaktadir. Sayil ve Yilmaz’ 
in (2001) çalişmasinda, SRCD’nin etik ilkelerinden yola 
çikarak kişi haklarina saygi, kişiyi kötü muameleden ko-
ruma ve yarari ön plana çikarma ve hakçalik konulari 
çocuklarin gelişimsel özellikleri dikkate alinarak tarti-
şilmiştir. Diğer yandan Kumru’nun (2001) çalişmasinda 
çocuklarla yapilan uygulamalarda, psikologlarin mesle-
ki yeterliliği ve sorumluluğu, gizliliğin sağlanmasi, an-
ne-baba ve çocuğun bilgilendirilerek izinlerinin alinmasi 
ve uygulama esnasinda ikili rol ve ilişkiler problemiyle 
ilgili etik standartlara değinilmiştir. Çocuklarin katili-
miyla araştirma yürüten psikologlarin araştirma öncesi, 
süresi ve sonrasinda karşilaşabilecekleri etik konular için 
sadece bu iki makaleden faydalanabilecekleri fark edil-
diğinden ve hem alanyazina katki olmasi hem de araştir-
ma yapan psikologlara yardimci kaynak oluşturmasi adi-
na bu makale kaleme alinmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 
çocuk haklari ve gizlilik, bilgilendirilmiş onam, hassas 
çocuklarla, ve kurumda yaşayan çocuklarla araştirma ya-
parken dikkat edilmesi gereken hususlar, istismar, uygun 
dil kullanimi, araştirmaci yetkinliği konularina değinile-
rek alanyazin işiğinda çocuklarin katilimiyla araştirma 
yapan başta psikologlar olmak üzere bütün profesyonel-
lere bazi önerilerde bulunulmuştur. 

Çocuk Hakları ve Gizlilik 
Çocuk haklari, çocuklarin biricik ve hassas olduk-

lari temel düşüncesine dayali haklar bütünüdür (Bell, 
2008). Çocuk haklari çoğunlukla göz ardi edildiği için 
uluslararasi kuruluşlar tarafindan yayinlanmakta ve ko-
runmaktadir. İlk olarak Cenevre’de Uluslararasi Çocuk 

Koruma Birliği (International Save the Children Union) 
tarafindan beslenme, korunma, sağlik hizmeti alma gibi 
temel haklari içeren Çocuk Haklari Bildirgesi (1924) ya-
yinlanmiştir. Sonrasinda, Birleşmiş Milletler (BM) Ço-
cuk Haklari Bildirgesi’nin (1959) yayinlanmasi ile bir-
likte yayinlanan dokümanlar hiz kazanmiştir. Ardindan 
sirasiyla BM Gençler Arasinda Bariş İdeallerinin Gelişti-
rilmesi Bildirgesi (1965), BM Halklar Arasinda Karşilik-
li Saygi ve Anlayiş Bildirgesi (1965), BM Çocuk Haklari 
Sözleşmesi (1989), Çocuklarin Yaşamasi, Korunmasi ve 
Geliştirilmesi Bildirgesi (1990) yayinlanmiştir. 1989’da 
yayinlanan ve 1990’da yürürlüğe giren BM Çocuk Hak-
lari Sözleşmesi güncel ve en yaygin kullanilan kaynak 
olarak kabul edilmektedir. BM’ye üye olan ülkemizde 
de bu bildirgelere uymak zorunludur. Birleşmiş Milletler 
Çocuk Haklari Sözleşmesi’nde;

“Taraf devletler, kendi görüşlerini oluşturma yete-
neğine sahip çocuklara, çocuğun yaşi ve olgunluk 
derecesine uygun olarak gerekli özen gösterilmek 
suretiyle çocuğu etkileyen tüm konularda görüşle-
rini ifade etme hakkini tanir.”

ifadesi yer almaktadir. İfadeden anlaşildiği üzere, bahse-
dilen bütün sözleşmelerde çocuk bir bireydir, yetkindir, 
kendi hayatini etkileyen durumlara düşüncelerini söy-
leme ve karar verme hakkina sahiptir. Buna ek olarak 
önceki yillarda, yetişkinlerin bakimi ve korumasi altinda 
olan pasif nesneler olarak görünen çocuklar (Barrow, 
2002), artik alanyazinda aktif araştirma katilimcilari ola-
rak kabul edilmektedir (Cashmore, 2006; Farrel, 2005; 
Hopkins, 2008; Skelton, 2008). Bu yeni anlayişla bir-
likte çocuklar, kendi yaşamlarini şekillendiren ve çev-
relerini etkileyen sosyal yapilar olarak kabul edilmeye 
başlanmiştir (Skelton, 2008). Sözleşmeler ve alanyazin 
değerlendirildiğinde, çocuklarin araştirma süreciyle il-
gili görüşlerini bildirme hakki bulunmaktadir. Araştirma 
dahilinde çocuğun verdiği bütün bilgiler, özel hayatin 
gizliliği hakki ve psikoloğun tabi olduğu ‘çalişma ya 
da süresince elde ettiği bilgileri gizli tutma etik ilkesi’ 
gereğince gizli tutulmali, öğretmen ya da ebeveynleri 
ile paylaşilmamalidir. Yetişkin araştirmalarinda olduğu 
gibi, çocuk araştirmalarinda da gizlilik ilkesi uygulan-
malidir. Fakat çocuğun bildirimi üzerine, zarar gördüğü 
ya da görme ihtimali olduğu bir durum söz konusu ol-
masi durumunda neler yapilmasi gerektiği, “istismar” 
başliği altinda alanyazin işiğinda tartişilmiştir. 

Çocuk haklarinin yetişkinlerde olduğu gibi insan 
haklari kapsaminda değerlendirilmesi sonucunda, ço-
cuklarla araştirma yaparken de araştirmanin fayda-risk 
analizi devreye girmektedir. Fakat yetişkin araştirma-
larindan farkli ve ek olarak, Avusturalya Sağlikta Etik 
Komitesinin yayinladiği İnsan Araştirmalarinda Etik 
Davraniş Ulusal Bildirimi’ ne (2002) göre, çocuklarin 
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katilimiyla araştirma yaparken dikkat edilmesi gereken 
hususlar şu şekilde özetlenmiştir:
•	 Araştirma çocuklarin sağlik ve iyilik hali için önem 

arz etmelidir. 
•	 Araştirma için çocuklarin katilimi zaruri olmalidir.
•	 Araştirma yöntemi çocuklara uygun olmalidir.
•	 Araştirma koşullari, çocuklar için fiziksel, duygu-

sal ve psikolojik açidan güvenli olmalidir.

Bilgilendirilmiş Onam ve Yetkinlik
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklari Sözleşmesi’ne 

göre 18 yaşin altindaki her birey çocuk olarak kabul edil-
mektedir. Yetişkinler ve çocuklarla yapilan araştirmalar-
daki uygulamalarin birbirinden farkli olmasi beklenen 
bir durumdur (Alderson, 1995). Fakat bir ebeveynin ev-
ladi olarak çocuk olma ve tek başina birey olarak çocuk 
olma konulari değerlendirildiğinde, çocuklarla yürütülen 
çalişmalarda etiği sağlama zorlaşmaktadir (Morrow ve 
Richards, 1996). Çocuk çalişmalarinda etik konusunda 
önemli başliklardan birinin bilgilendirilmiş onam olduğu 
görülmektedir. Morrow’a (2008) göre, çocuğun velisine 
verilen bilgilendirilmiş onamin gücü, çalişmanizin etik 
yönünü artirmaktir. Bilgilendirilmiş onam konusunda ilk 
olarak karşimiza “Bir çocuk araştirmaya katilma kara-
rini kendi kendine verebilecek yetkinliğe sahip olabilir 
mi?” sorusu çikmaktadir. Alanyazinda çocuklarin bilgi-
lendirilmiş onam verme konusunda yetkinliklerin olup 
olmamasi ilk kez Grisso ve Vierling (1978) tarafindan 
işlenmiştir. Son yillarda, ebeveynden alinan yazili ve 
imzali onama (consent) ek olarak, çocuğun rizasinin (as-
sent) alinmasi gerektiği vurgulanmaktadir (örn. Sterling 
ve Walco, 2003). Onam ve riza kavramlari bazen kafa 
karişikliği yaratabilmektedir. Riza, çocuğun sözlü olarak 
çalişmaya katilmak isteyip istemediğinin sorulduğu ve 
çalişmanin herhangi bir aşamasinda birakabileceğinin 
söylendiği süreçtir. Diğer yandan onam ise, çalişmanin 
amaci ve sürecin nasil işleyeceği gibi bilgilerin ve ola-
si risklerin anlatilmasini da içermektedir (Davidson ve 
Brien, 2009). Çocuğun yaşça küçük olmasi sebebiyle 
araştirmanin konusu, süreci ve riskleri gibi anlamayacaği 
durumlarda ebeveynden bilgilendirilmiş onam alinmasi 
ve çocuğun rizasinin alinmasi önerilmektedir. Yaş araliği 
konusunda ülkelerin yasalarinda farkliliklar bulunmasi-
na ek olarak, alanyazinda da görüş birliği sağlanmamiş-
tir. Örnek olarak, İngiltere ve Kuzey İrlanda’da, Ulusal 
Araştirma Etiği Servisi’nin yayinladiği kilavuzda belirti-
len Gillick yeterlilik ilkesi uygulanmaktadir (Cashmore, 
2006). Bu ilkeye göre 10-16 yaşlari arasindaki çocuklar, 
araştirmaciya göre yeterli anlayişa sahipse çalişmaya 
katilim konusunda onam verebilir, ebeveyn çocuğun bu 
isteğine karşi çikamaz. 16 yaşindan büyükler ise, araş-
tirmaya katilma konusundaki kararini kendisi verebilir, 
velisine sorma ihtiyaci duyulmaz. Son yillarda alanya-

zindaki çalişmalara bakildiğinda, araştirmacilarin birço-
ğunun bu savi desteklediği görülmektedir. Örnek olarak, 
Parsons, Abbott, McKnight, Davies (2015) tarafindan 
yürütülen çalişmada, İngiltere’deki sekiz etik kurulun 
çocuklarin katilimiyla yürütülen araştirmalarda dikkat 
ettikleri ölçütler incelenmiştir. Alti etik kurul çocuk-
tan riza almanin yeterli olduğunu belirtirken, kalan iki 
etik kurul da çocuktan alinan rizaya ek olarak araştirma 
ekibinin isterse ebeveyne bilgi verilmesi amaciyla form 
gönderilebileceği belirtmiştir. Benzer olarak, alanyazin-
daki birçok çalişmada çocuğun istemesi durumunda ebe-
veyni ya da velisi izin vermese dahi risk barindirmayan 
çalişmalara katilabileceğini savunulmaktadir (Hallett ve 
Prout, 2003; Lewis ve Lindsay, 2000; Skelton, 2008). 
Ülkemizde ise, 18 yaşa kadar her birey çocuk sayilmak-
tadir ve yasal olarak velisi kendisine vekalet etmektedir. 
Bu sebeple, 18 yaşin altinda bir bireyin katilimiyla araş-
tirma yapilmasi durumunda araştirmacinin ebeveynden 
ya da velisinden bilgilendirilmiş onam almasi gerek-
mektedir. Buna ek olarak, Türkiye Cumhuriyeti Sağlik 
Bakanliği tarafindan yayinlanan “Pediatrik Popülasyon-
da Yürütülen Klinik Araştirmalarda Etik Yaklaşimlara 
İlişkin Kilavuz” (2015) bilgilendirilmiş onam ve bazi 
diğer etik konulara değinilmiştir. Bu kilavuzun tip/klinik 
araştirmalarina yönelik yazilmasi sebebiyle, psikoloji 
araştirmalarini kapsamadiğini hatirlatarak, fikir verme-
si adina okunmasinin faydali olacaği düşünülmektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde de ülkemizde olduğu 
gibi, 18 yaşin altindaki çocuklar ve ergenler için ebevey-
nleri ya da yasal koruyuculari onam verebilirler; çünkü 
ABD yasalarina göre ancak ahlaki açidan özerk ve yasal 
olarak yetkin olan kişiler kendi kararlarini verebilirler. 
Fakat etik açidan, çalişmalarda veliden alinan bilgilen-
dirilmiş onama ek olarak, çocuktan da en azindan sözlü 
onam alinmasi gerektiği unutulmamalidir. 

Alanyazinda önemli kabul edilen Nuremberg Kodu 
(1947) ve Belmont Raporu (1979) gibi kilavuzlarda araş-
tirma etiğinin sağlanmasi için en önemli kriterlerden bi-
rinin bilgilendirilmiş onam olduğu kabul edilmektedir 
(akt.Edelsohn, 2012). Bilgilendirilmiş onam alinirken şu 
üç önemli kritere dikkat edilmektedir: bilgi paylaşimi, 
karar verme kapasitesi ve gönüllülük. Çocuk yaşi sebe-
biyle ya da bilişsel kapasitesinin yetersiz olmasi sebe-
biyle araştirmaci tarafindan verilen bilgileri değerlendi-
remeyebilir. Bu durumda ebeveyninden ya da yoksa ve-
lisinden bilgilendirilmiş onam alinmalidir. Alanyazinda 
yedi yaş alti çocuklarin (Amerikan Pediatri Akademisi, 
1995; Modi ve ark., 2014) veya dokuz yaş alti çocuklarin 
(Vitiello, 2008) çalişma sürecini anlamasi mümkün ol-
mayacaği için, bahsedilen yaş araliğindaki çocuklardan 
çalişmaya katilim konusunda riza istemenin bir kriter ol-
mamasi gerektiğini savunan kaynaklarla karşilaşilmak-
tadir. Fakat bu kesme noktalarinin kültür ve çocuğun 
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bilişsel düzeyinden etkilenebileceği göz önünde bulun-
durularak her çocuk ayri değerlendirilmelidir.

Örneklemi çocuk olan araştirmalarda, araştirmaci 
ve katilimci güç dengesizliğine ek olarak araştirmacinin 
yetişkin olmasi sebebiyle, yetişkin ve çocuk güç den-
gesizliği de bulunmaktadir (Morrow, 2008). Özellikle 
yaşça küçük çocuklar otoriteyi güçle eşleştirdikleri için 
araştirmacinin her türlü isteğine kolaylikla uymaktadir 
(Hopkins, 2008). Araştirma öncesinde ebeveynden ali-
nan onam ve çocuktan alinan rizanin nasil olmasi ge-
rektiği ayri değerlendirilmesi gereken geniş bir konu 
olmakla birlikte, kisaca belirtmek gerekirse, çocuğa ba-
sitleştirilmiş bir dille, yaşinin özellikleri dikkate alina-
rak, isterse çalişmaya katilmayabileceği veya herhangi 
bir aşamada çalişmayi birakabileceği anlatilmalidir. Ço-
cuktan alinan rizanin çerçevesinin net bir şekilde çizil-
mediği açiktir ve bunun nasil uygulanacaği konusunda 
yeterli bilgi bulunmamaktadir (Sterling ve Walco, 2003); 
fakat uygun dil ve iletişim tekniklerinin kullanilmasi, 
çocuğun anlatilani daha iyi anlamasini sağlayacaği için 
çocuğun yeterliliğini artiran bir faktör olarak rol oyna-
yacaktir (Nind, 2009; Parsons ve ark., 2015). Roberts 
(2000), çocuk araştirmalarinda etik konusunda belli bir 
aşama kaydedildiğini fakat çocuklarin birey olarak ka-
bul edilmeleri ve onlara saygi duyulmasi için yeni dü-
zenlemelere ihtiyaç olduğunu ve bunun ancak çocuklari 
dinleyerek sağlanabileceğini savunmaktadir. Bir etik ku-
rula gelen çocuk örneklemli çalişmalarin incelendiği bir 
araştirmada, çalişmalarin %24’ünün, katilim öncesinde 
ebeveyn onamina ek olarak çocuktan da onam alinma-
si gereğiyle düzeltme verildiği belirlenmiştir (Angell, 
Biggs, Gahleitner, Dixon-Woods, 2010). Buradan yola 
çikarak, çocuklarin katilimiyla yürütülecek bir araştirma 
başvurusunu değerlendirirken, etik kurullarin bilgilen-
dirilmiş onama ek olarak, çocuğun rizasinin alinmasini 
gerekli bir kriter olarak değerlendirmesi önerilmektedir. 
Diğer yandan, önce ebeveynlerinden bilgilendirilmiş 
onam alinan çocuklarin çalişmaya katilma konusunda 
baski hissedebileceği ve bu sebeple çocuktan alinan riza 
sonrasinda ebeveynden bilgilendirilmiş onam alinmasi 
gerektiği savunulmaktadir (Abramovitch, Freedman, 
Thoden ve Nikolich, 1991). Fakat çocuğun çalişmaya 
katilma konusunda olumlu yanit vermesi durumunda, 
ebeveynin onam vermemesinin daha önemli bir sorun 
oluşturabileceği unutulmamalidir.

Etik İkilem Örneği
“Araştirmaci A ve arkadaşlari 7-11 yaş arasindaki 

çocuklar ve annelerinin katilimiyla bir çalişma yürüt-
mektedir. Çalişma öncesinde öğretmenler yoluyla ebe-
veynlere kapali zarf içinde bilgilendirilmiş onam form-
lari gönderilmiştir. Çalişmaya katilim konusunda onam 
veren ebeveynlerin çocuklari ile sinif ortaminda uygu-

lama yapilacaktir. Araştirmanin yürütüleceği siniflardan 
biri 30 öğrencinin bulunduğu ilkokul ikinci sinif grubu-
dur. Uygulamanin daha verimli geçmesi adina sinifin 
iki ayri gruba bölünmesi planlanmiştir. Sinif öğretmeni, 
birinci grup ile sinifta uygulama yapilirken ikinci grubu, 
ikinci grup ile uygulama yapilirken birinci grubu bah-
çeye oynamaya çikaracaktir. Birinci grup ile uygulama 
yapildiktan sonra, ebeveynleri izin vermeyen bir öğren-
ci, ilk grupta yer almadiği için ikinci grupla uygulama-
ya gireceğini düşünerek sinifa gelmiştir. Araştirmacilar, 
çocuğa ebeveyninin izin vermediğini söylemenin uygun 
olmadiğini düşünerek, her siniftan kura ile bir kişinin 
seçildiğini ve bu kişinin uygulamaya katilamayacağini 
söylemiştir. Fakat çocuk büyük bir hevesle çok katilmak 
istediğini belirtmiştir. Araştirmaci bu uygulamanin çocu-
ğa hiçbir zararinin olmayacağindan emindir. Hatta çocu-
ğu uygulamaya almayarak siniftan çikarmasi durumun-
da, çocuğun hayal kirikliği yaşayacağini düşünmektedir. 
Bu durumda araştirmaci ne yapmalidir?”

Çözümleme
Son yillarda alanyazinda 18 yaş alti çocuklarin da 

aktif araştirma katilimcilari olarak görülmesine rağmen, 
ülkemiz yasalarinda 18 yaşin altindaki her bireyin çocuk 
sayilmasi sebebiyle kendisine vekaleten ebeveyninin ka-
rarlari dikkate alinmaktadir. Bu durumda, ne kadar is-
tekli olursa olsun, ebeveyni izin vermeyen hiçbir çocuk 
çalişmaya dahil edilemez. Araştirmaci mevcut kararini 
yineleyerek çocuğun çalişmaya katilmasina izin verme-
melidir. Çocuğun ebeveynine karşi tepki geliştirmesini 
önlemek adina, kura çekildiğinin söylenmesi uygun ka-
bul edilebilir. Böyle bir durumla karşilaşilabileceği göz 
önünde bulundurularak, çalişma öncesinde uygulamaya 
katilmayacak çocuklar için ilgilerini çekebilecek öğ-
retmenlerinin uygulayacaği ayri bir oyun ya da aktivi-
te planlanmasi uygun olabilir. Buna ek olarak, çalişma 
başlamadan önce hangi çocuklarin katilip hangilerinin 
katilmayacaği belirtilmelidir.

Hassas Çocuklarla ve Kurumlarda Kalan Çocuklarla 
Araştırma Yapma

Özel eğitime ihtiyaç duyan ve bu sebeple daha has-
sas olan çocuklarla araştirma yaparken, bilgilendirilmiş 
onam konusunda ayrica düşünülmesi gereken bir durum 
var midir? Çocuklarin durumu da dikkate alinarak en üst 
etik standartlar nasil sağlanabilir? Bu çocuklar ve ailele-
riyle araştirma yapilirken, normalden daha fazla dikkat 
edilmesi gerekmektedir. Genellikle, özel eğitime ihti-
yaç duyan çocuklar ve ebeveynleri araştirmalari zararli 
değil, faydali bulmaktadir. Çünkü durumlari hakkinda 
konuşma, duygu ve düşüncelerini paylaşma firsati bul-
maktadirlar. Böyle çocuk katilimcilarla yürütülecek ça-
lişmalara izin verirken, etik kurullarin ön literatür araş-
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tirmasi yapmasi, oluşabilecek riskleri ve yararlari iyi de-
ğerlendirmesi gerekmektedir (Modi ve ark., 2014). Buna 
ek olarak, çalişmaya katilma konusunda karar verme 
yetkinliğine sahip olmayan çocuklar konusunda, farkli 
görüşler bulunmaktadir. Örneğin Vitiello (2003) çocuk-
tan alinan izni (assent), “çocuğun çalişmaya katilma 
konusunda sadece itiraz etmemesi değil, ayni zamanda 
açik bir şekilde olumlu tepki vermesi” şeklinde tanim-
lamaktadir. Diğer yandan Rumney, Anderson ve Ryan’a 
(2015) göre özel durumu sebebiyle çalişmaya katilma 
konusunda uygun yetkinliğe sahip olmayan çocuklara da 
ebeveynlerinden alinan bilgilendirilmiş onama ek olarak 
kapasitelerine uygun şekilde çalişma anlatilmalidir. Bu-
nun dişinda, devlet korumasi altinda kurumlarda kalan 
çocuklarla araştirma yaparken dikkat edilmesi gereken 
hususlar, Amerika İnsan Sağliği Hizmetleri’nin yayin-
ladiği kilavuzda “Çocuklarin Katilimiyla Yürütülen 
Araştirmalar” bölümünde değerlendirilmiştir (Bersoff ve 
Bersoff, 1999). İlgili bölümde, çocuklarla araştirma ya-
pilmasi planlanirken, araştirma deseninin mutlaka hedef-
lenen çocuklarin yaşina uygun olmasi gerektiği, riskin 
ortadan kaldirilmasi ya da minimize edilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Riskin minimize edilemediği durumlarda, 
kurumlarda kalan çocuklarla araştirma yapilacak ise, 
araştirmaya aileleriyle yaşayan çocuklarin da dahil edil-
mesi gerektiği vurgulanmiştir.

Etik İkilem
“B, bir hastanede psikolog olarak çalişmaktadir. 

Hastane çalişmalarina ek olarak, Otizm Spektrum Bo-
zukluğu (OSB) olan çocuklarin katilimiyla bir araştirma 
yürütmektedir. Araştirma için gerekli izinler alinmiştir. 
B, farkli sebeplerden ötürü hastaneye psikoterapi hiz-
meti almak için gelen ve OSB olan çocuklarin ebevey-
nlerine, bir çalişma yürüttüğünden bahsetmektedir. Bir 
süredir takip ettiği OSB olan bir çocuk ve annesine, 
psikoterapi sonunda çalişmadan bahsetmiş ve isterlerse 
çalişmaya katilabileceklerini belirtmiştir. Fakat annenin 
çekingen bir ifadeyle onam verdiğini fark etmiştir. Bu 
durumda psikolog ne yapmalidir?”

Çözümleme
Yukarida belirtildiği gibi, bilgilendirilmiş onam 

alinirken en önemli ölçütlerden biri gönüllülük ilkesidir. 
Bu durumla karşilaşan ebeveynin tam olarak gönüllü ol-
masa bile iki olasi nedenle onam vermiş olabilir. Birinci-
si, psikolog-danişan arasindaki ilişkide güç dengesizliği 
bulunmaktadir. Ebeveyn, araştirmaya onam vermemesi 
durumunda, psikoloğun kendilerine olumsuz tutum ge-
liştireceği ve çocuğu ile yeterince ilgilenmeyeceği ko-
nusunda endişelenebilir. Ebeveynin bu güç dengesizli-
ğinden etkilenmemesi için psikolog (kendi araştirmasi 
olsa bile) araştirmaci olarak rol almamali ve araştirma 

teklifini kendisi yapmamalidir. İkincisi, ebeveyn bunu 
terapinin bir parçasi sanarak onam vermek zorunda ol-
duğu bir uygulama zannedebilir. O sebeple, terapi seans-
lari ile takip edilen çocuklarin, yürütülen araştirmalara 
katilimlari için bilgilendirilmiş onam alma, ayri özen ge-
rektirmektedir. Bu vaka değerlendirilmek istenirse, ön-
celikle çocuğu takip eden psikoloğun araştirmaci olarak 
rol almamasi gerektiği, başka bir araştirmacinin bilgilen-
dirilmiş onam almasi gerektiği hatirlanmalidir. Bunun 
dişinda, gönüllülük ilkesi gereğince, böyle bir vaka ile 
karşilaşan psikolog tarafindan, özel eğitime ihtiyaci olan 
ebeveynlerin terapi ve tedavi konusundaki hassasiyetle-
rini de dikkate alarak, araştirmanin tamamen gönüllülük 
esasina dayali olduğu belirtilmeli ve ebeveynin sorulari 
varsa içtenlikle yanitlanmalidir.

İstismar 
İstismarin rapor edilme durumu, bulunulan ülke-

nin yasalarina, uymak durumunda olunan mesleki etik 
yönetmeliğe, şüphe oluşmasina sebep olan durum ya da 
davranişa, bildirimin şekline ya da bildiren kişiye bağli-
dir. Bütün bunlarin yaninda psikolog istismardan şüphe-
lendiği durumda, gizlilik ilkesine uyma ile katilimcisini 
zarardan koruma sorumluluğu arasinda ikilemde kalabil-
mektedir (Liss, 1994). Çalişma süresince çocuğun istis-
mar edildiğinin fark edildiği ya da bundan şüphelenildiği 
durumlarda çocuk koruma birimlerine haber verilmesi 
konusunda alanyazinda bazi tartişmalar bulunmakla bir-
likte son yillardaki ortak görüş bildirimin zorunlu oldu-
ğu yönündedir. Alanyazinda, araştirma süresince çocuk 
istismarinin fark edilmesi ve rapor edilmesi konusu, ilk 
kez Kempe, Silverman, Steele, Droegemueller ve Sil-
ver’in (1962) çalişmasinda işlenmiştir. Yazarlar çocuk 
istismarinin rapor edilmesi konusunda, araştirmacilarin 
çoğunun başarisiz olduğunu belirtmiştir. Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde 1966 yilindan itibaren 50 eyaletin 
tümünde, ruh sağliği uzmanlari ve uygulama/terapi ya-
pan psikologlar çocuk istismarindan şüphelendikleri 
durumda rapor etmek durumundadirlar. Fakat araştir-
ma yürütülürken istismarin fark edilmesi durumunda 
rapor etme konusunda bazi tartişmalar bulunmaktadir 
(Allen, 2009). Çocuk koruma birimlerine bildirmenin 
zorunlu olmamasi gerektiğini düşünen araştirmacilar 
(örn. Sieber, 1994; Uttal, 2003), istismarin rapor edil-
mesini istemeyen bireylerin araştirmalara katilmaktan 
kaçinabileceklerini ve bu durumun örneklem sayilarini 
azaltarak bilimin gelişmesini zorlayacağini; diğer yan-
dan, istismar edilen bireylerin bildirimden zarar göre-
bileceğini savunmaktadir. Ayrica araştirmacilara göre, 
gizlilik ilkesi uyarinca rapor edilmemesi gerekmektedir. 
Diğer yandan, katilimcilarin rapor edilmekten korktuğu 
için araştirmaya katilmak istemeyebileceği ya da doğru 
bilgileri vermeyebileceği belirtilmiştir (Sieber, 1994). 
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Buna ek olarak, araştirmacilar sadece istismari fark et-
tiklerinde değil, şüphelendiklerinde de rapor edecekle-
rinden tip bir hata (α hatasi) yapilabileceğinden bahse-
dilmiştir. Fakat Knight ve arkadaşlari (2006) tarafindan 
yürütülen araştirmada, Çocuk Koruma Birimi’nin takip 
ettiği 4078 görüşmenin 17’sinde istismar şüphesi rapor 
edildiği belirtilmiştir. Bu durumda, tip bir hata oluşma 
endişesinin yersiz olduğu düşünülebilir. Diğer yandan 
Sieber (1994), istismar edilen çocuklarin örneklemden 
çikarilmasiyla genellenebilirliğin azalacaği ve bu şekilde 
araştirmanin diş geçerliğinin zarar göreceğini savunmuş-
tur. Fakat Birleşmiş Milletler’in yayinladiği Çocuk Hak-
larina Dair Sözleşme’ de çocuklarin her türlü istismar ve 
kötüye kullanimdan korunma haklari (istismar ve ihmal-
den korunma hakki, cinsel sömürüden korunma hakki, 
ekonomik sömürüden korunma hakki, satiş, kaçirilma 
ve zorla alikoymadan korunma hakki, diğer suistimal 
biçimlerinden korunma hakki, işkenceden korunma hak-
ki) bulunmaktadir. Ülkemizde Türk Psikologlar Derne-
ği’nin Etik Yönetmeliği’nde (2004) elde edilen bilgilerin 
gizli tutulmasi bölümünde hangi durumlarda gizliliğin 
göz ardi edilebileceği açikça belirtilmiştir:

“Hizmet alanin, 18 yaş alti çocuk veya ergen oldu-
ğu, cezai ehliyeti olmayan yaşli veya özürlü olduğu 
her türlü kötüye kullanim durumlarinda”

gizliliğin göz ardi edilebileceği belirtilmiştir. Bu bilgile-
rin işiğinda istismarin fark edilmesi ya da şüphelenilmesi 
durumlarinda uygulama ya da araştirma yapan psikolog-
lar durumu bulunduklari illerdeki Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanliği’na bağli Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü 
birimlerine bildirmek durumundadirlar.

Uygun Dil Kullanımı 
Morrow (2008) çocuklarin yetkinliği, algilari ve 

bakiş açilari yetişkinlerden farkli olduğunu ve çocuklar 
daha hassas, yetişkinlerin ise sorumluluğu daha fazla 
olduğunu savunmaktadir. Araştirma yaparken hassas-
lik-sorumluluk çizgisi dikkate alindiğinda çocuk ne 
kadar hassas ise araştirmacinin sorumluluğu o kadar 
artmaktadir. Angell ve arkadaşlari (2010) tarafindan 
yürütülen araştirmada, etik kurullara yapilan örnekle-
mi çocuk olan rastlantisal olarak seçtikleri 80 araştirma 
başvurusunun %61’ inin çocuklara uygun dil kullanma-
masi sebebiyle düzeltme verildiği belirlenmiştir. Çaliş-
ma deseninin, araştirma sorularinin mutlaka hedeflenen 
örneklemin gelişimsel dönemine uygun olarak seçilmesi 
gerekmektedir. Örnek olarak, bir ölçeğin ergenler için 
ve ilkokul çaği çocuklari için farkli sorular veya yön-
temler içermesi beklenmektedir. Ayni çalişmada, etik 
kurula yapilan başvurularin %18’ine çalişmanin çocuk-
larin korunmasi ilkesine uygun olmamasi, uzun olmasi 
ve çalişma süresince mutlaka yanlarinda sorumlu bir 
yetişkin olmasi gerektiği belirtilerek düzeltme verildiği 

saptanmiştir. Buradan yola çikilarak, araştirma desenini 
planlarken, hedeflenen örneklem yaşi dikkate alinarak 
çocuklarin yetişkinlerden daha hassas olduğu ve korun-
masi gerektiği unutulmamalidir.

Araştırmacı Yetkinliği
Türk Psikologlar Derneği’nin Etik Yönetmeli-

ği’nin (2004) ilk ilkesi yetkinliktir. İlgili metinde;
“Psikolog, uluslararasi standartlar düzeyinde ve 
T.C. Psikologlar Meslek Yasasinin (yasalaştiğinda) 
ve Türk Psikologlar Derneği’nin gerekli gördüğü 
koşullara uygun yasal eğitimi alip yetkinliğini elde 
etmek ve en yüksek düzeyde tutmaya devam etmek 
sorumluluğunu alir. Kendi kişisel ve profesyonel 
özellikleri ve becerileri ile geliştirmesi gereken 
yönlerinin bilincine varmaya çalişir ve kendini ge-
liştirmek için uygun adimlari atar. Psikolog, bu far-
kindalik doğrultusunda belli bir görev üstlenirken 
gerçekçi bir şekilde kendi yetkinliğini değerlendir-
mekle yükümlüdür.”

ifadesi yer almaktadir. Buna ek olarak yetkinliğini elde 
etmek için gerekli eğitimi almasi gerektiği ve sinirlarini 
bilerek yetkinliği elde ettiği alanda çalişmasi gerektiği 
vurgulanmaktadir. Çocuklarla araştirma yapan psiko-
loglar için ayrica bir ifade bulunmamakla birlikte ilgili 
ifadenin, Türkiye’de her alanda araştirma, uygulama ya 
da terapi yapan bütün psikologlari kapsamasi sebebiy-
le, çocuklarin katilimiyla araştirma yürüten psikologlar, 
Türk Psikologlar Derneği’nin Etik Yönetmeliği’ne uy-
gun davranmak durumundadir. 

Araştirma yapma ve özellikle çocuklarla araştirma 
yapma sürecinde, araştirmacinin kullandiği yöntemlere 
hakim olmasi, sorunlari en aza indirme ve oluşabilecek 
krizleri yönetme konusunda yardimci olacaktir. Ayrica, 
çocuklarla araştirma yapan araştirmacinin mutlaka ge-
rekli uygulama ve araştirma deneyimine sahip olmasi 
gerekmektedir. Çocuklarin yetişkinlere göre daha hassas 
olmasi (Morrow, 2008) sebebiyle, beden diline dikkat 
edilmeli, empati kurulmali ve durum gerektirirse sosyal 
farkindaliğa özen gösterilmelidir (Hopkins, 2008); çocu-
ğun ebeveynlerine karşi her zaman açik, dürüst, ulaşila-
bilir olmali ve bütün ayrintilari sabirla anlatabilmelidir 
(Modi ve ark., 2014). Buna ek olarak, diğer alanlarda 
çalişan psikologlar gibi çocuklarla araştirma yapan psi-
kologlarin da yetkinliğini nasil devam ettirebileceğini 
bilmeli, gerekli eğitimleri takip etmeli ve gerekirse daha 
deneyimli ya da bilgili bir araştirmacidan yardim almali-
dir (Lewis ve Lindsay, 2000). Yukarida bahsedildiği gibi, 
yeni gelişen bir alan olmasi ve her geçen yil araştirma 
sayisinin artmasi sebebiyle, çocuklarin katilimiyla yürü-
tülen araştirmalarda etik konusunda her geçen yil yeni 
görüşler ortaya atilmaktadir. Buradan yola çikarak, özel-
likle çocuklarla araştirma yapan psikologlarin uygulama 



36     Türk Psikoloji Yazıları

deneyimine sahip olmanin yaninda güncel alanyazini da 
takip etmesi gerektiği görülmektedir.

Etik İkilem Örneği
“Araştirmaci C ve lisans öğrencileri, 13-17 yaş 

arasi ergenlerin katilimiyla bir çalişma yürütmektedir. 
Kurum izinleri ve etik kurul onayi alinmiş ve veri top-
lama aşamasina gelinmiştir. Okullarin kapanmasina bir 
haftalik süre kalmiştir ve bu sirada araştirmadan sorum-
lu yürütücü öğretim üyesinin rahatsizlanmasi sebebiyle 
veri toplama aşamasina katilamayacaği ortaya çikmiştir. 
Araştirma ekibinin önünde iki seçenek bulunmaktadir. 
Birincisi, yürütücü öğretim üyesinin öğrencilerine uygu-
lamayi nasil yapacaklari konusunda bilgi vermesi ve on-
larin veri toplama aşamasinda görevlendirilmesi. İkinci-
si, gelecek eğitim-öğretim döneminde, yürütücü öğretim 
üyesinin de katilimiyla verilerin toplanmasi. Yürütücü 
öğretim üyesi, öğrencilerinin bu işi kotarabileceklerine 
güvenmektedir. Öğrenciler de gerekli hazirliklari yaptik-
tan sonra danişmanlari olmadan veri toplayabileceklerini 
düşünmektedir. Üç aylik zaman kaybi yaşamak isteme-
yen araştirma ekibi bu durumda ne yapmalidir?”

Çözümleme
Bilindiği üzere, araştirmanin veri toplama süreci 

boyunca, beklemeyen birçok problemle karşilaşilabil-
mektedir. Oluşabilecek ani krizlerin çözülmesi, dene-
yim ve bilgi birikimiyle mümkün olmaktadir. Deneyim 
ve bilgi eksikleri olabileceğinden lisans öğrencilerinin 
karşilaşilan sorunlarin çözümünde, tek başlarina başarili 
olamayabileceği göz önünde bulundurulmalidir. Yetkin-
lik ilkesi gereğince, hem lisans öğrencilerini zor durum-
da birakmamak hem de risk almamak adina veri toplama 
işlemi bir sonraki eğitim-öğretim yilina birakilmalidir. 
Başka bir çözüm ise, lisans öğrencilerine göre daha de-
neyimli olan yüksek lisans ya da doktora öğrencilerinin 
de katilimiyla verilerin toplanmasi olabilir.

Sonuç

Sonuç olarak, son yillarda dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de çocuklarin katilimiyla yürütülen çalişma-
larda artiş yaşanmaktadir. Çocuklarin yetkinliği, algilari 
ve bakiş açilarinin yetişkinlerden farkli olmasi ve yetiş-
kinlere kiyasla daha hassas olmalari sebebiyle bu tip ça-
lişmalarda hem planlama hem de uygulama aşamalarin-
da çok daha özenli davranilmasi gerekmektedir. Ayrica, 
çocuk haklari çalişmalari ile kabul edilmeye başlanan 
“birey olarak çocuk ve aktif araştirma katilimcisi olarak 
çocuk” düşüncesi çocuklarin katilimci olduğu çalişma-
larda etik konusunu daha önemli hale getirmektedir. Ül-
kemizde çocuk katilimiyla yürütülen çalişmalarda etik 
standartlar kilavuzu bulunmamaktadir. Bu denli önemli 

ve geniş bir konuyu bu kadar kisa bir yazida ele almak 
mümkün değildir. Fakat kaleme alinan bu çalişma ile 
karşilaşabilecek farkli konular işlenerek araştirma yapan 
psikologlar için bir kaynak oluşturma ve etik standart 
oluşturma konusunda bir katki sağlama amaçlanmiştir.
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Protecting participants and maintaining their 
well-being are thought to be important as much as an-
swering research questions in human researches. Re-
search with children requires more attention and care 
because participants are more sensitive. Research eth-
ics should be based on developed ethical principles and 
standards. Society for Research Child Development 
prepared a guideline that contains ethical standards for 
conducting research with children (SRCD Directory 
Members, 1999-2000). This guideline provides a source 
for professionals working with children and conducting 
research about children. However, there are no guide-
lines of ethical principles or standards for research with 
children in our country and Ethical Regulations of Turk-
ish Psychologists Association does not contain a sepa-
rate section for research or therapy ethics with children’s 
participation. Sayil and Yilmaz’s (2001) and Kumru’s 
(2001) articles about ethical standards and controver-
sial issues are sources for psychologists who study with 
children. It has been realized that psychologists who 
conduct research with children can only benefit from 
these two articles. In accordance with this purpose, child 
rights and confidentiality, informed consent and compe-
tence, research with vulnerable children and children in 
institutions, abuse, proper use of language, researcher 
competence issues are mentioned in the current article 
and some suggestions are made for all professionals es-
pecially psychologists conducting research in this field. 

Child Rights and Confidentiality
Child rights are based on the basic idea that chil-

dren are unique and sensitive (Bell, 2008). The United 
Nations Convention on the Rights of the Child (1989) is 
the most current and commonly used source. To apply 
this convention is also compulsory in our country who 
is a member of United Nations. The convention stated 
that child is an individual, competent, have rights to ex-
press their ideas and make decisions about situations that 
effect their lives. Furthermore, children are accepted as 
passive objects under their parents’ care and protection 

(Barrow, 2002) are now regarded as active research par-
ticipants in the literature (Cashmore, 2006; Farrel, 2005; 
Hopkins, 2008; Skelton, 2008). When conventions and 
related literature are assessed, it can be concluded that 
children can express their opinions about research pro-
cess. The information that is given by children during 
research process should be kept confidential in terms 
of right of privacy and confidentiality principle. As in 
research with adults, confidentiality principle should be 
applied in children research; however, what it should be 
done when the child reported an abuse situation is men-
tioned under the “abuse” subtitle.

Informed Consent and Competence
It seems that one of the important topics about re-

search with children is informed consent. According to 
Morrow (2008), the power of informed consent which 
is taken from children increase the ethics side of the re-
search. First, the question of whether a child has com-
petence of deciding to participate a research should be 
addressed in the informed consent. In recent years, it has 
been emphasized that in addition to written and signed 
informed consent from parents, children’s assents should 
also be taken (Sterling & Walco, 2003). Consent and as-
sents concepts can sometimes create confusion. Assent is 
a process in which child is asked whether s/he wants to 
participate to the study and stated that s/he can quit at 
any stage of the study. On the other hand, consent also 
includes purpose and process of the research and explain-
ing possible risks (Davidson & Brien, 2009). It is recom-
mended that informed consent should be taken from par-
ent and assent should be taken from child in the situation 
that child is young and cannot understand topic, process 
and possible risks. In addition to differences among laws 
of countries there is no consensus about age range in the 
literature. For instance, according to Gillick Competence 
Principle that was published by National Research Ethics 
Services have beens applied in England and North Ireland 
(Cashmore, 2006), children between the ages of 10-16 can 
give their consent to participate in the study if researcher 
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thinks that the child has enough understanding, the parent 
cannot object to this desire of the child. Children over 16 
years old can give their informed consent without ask-
ing their parents. Similarly, many studies in the literature 
stated that children, if they want, can participate to the 
risk free researches unless their parents do not allow. In 
Turkey, every individual is considered a child until the 
age of 18, and the parent is legal guardian. For this rea-
son, if an individual under 18 years of age is involved in 
the research, the researcher must take informed consent 
from the parent. However, in terms of ethics, it should not 
be forgotten that in addition to informed consent verbal 
assent should also be taken from the child.

Research with Vulnerable Children and Children in 
Institutions 

When studies target vulnerable children, more at-
tention should be paid than conducting research with 
normally developed children. Furthermore, while allow-
ing such work to be carried out by children, ethical com-
mittees need to conduct a preliminary literature review, 
assessing the risks and benefits. According to Rumney, 
Anderson and Ryan (2015), children who do not have 
enough competence should also be informed appropriate 
to their capacity. The research procedure with children 
in institutions are stated in the “Guidelines for the In-
volvement of Children” which was published by Amer-
ican Health and Human Services. In the related section, 
it is stated that the research design must be suitable for 
the age of the targeted children, and should be removed 
or minimized. Moreover, it is emphasized that in cases 
where the risk is not minimized, children living with the 
parents should also be included if the research is to be 
conducted with the children in institutions.

Abuse
The status of abuse reports depends on the laws of 

the country of origin, the professional ethics, the situa-
tion or behavior that caused the suspicion, the type of 
notification or the person who reported it. In addition to 
all this, the psychologist can remain in conflict between 
complying with the principle of confidentiality and the 
obligation to protect the participant from harm if sus-
pected of abuse (Liss, 1994). Although there is some 
debate over reporting abuse cases in the literature, there 
is consensus that declaration is required. Some research-
ers propose that abuse cases should not be declared in 
the context of confidentiality (Sieber, 1994). Moreover, 
it is assumed that researchers might make type 1 error 
(α error). Contrary to opposers’ arguments, Convention 
on the Children’s Rights of United Nations states that 
children have right to protect from all forms of abuse 
(protection from abuse and neglect, sexual abuse, eco-

nomic abuse, sale, abduction and forcible detention and 
torture). Ethical Regulations of Turkish Psychological 
Association clearly state that confidentiality may be 
overlooked in certain situations: 

“If the service area is any individual with no crim-
inal responsibility such as children or adolescent 
under the age of 18, elderly or disabled.”
In the light of these information, psychologists 

who suspect or realize abuse case has to inform Child 
Services Department affiliated with the Ministry of Fam-
ily and Social Policy.

Proper Use of Language
Morrow (2008) argues that children’s competen-

cies, perceptions and perspectives are different from 
adults, and that children are more sensitive and adults are 
more responsible. In the context of the sensitivity-respon-
sibility line, the more responsive the child is, the greater 
the responsibility of the investigator. The study design 
and research questions should be chosen according to the 
developmental stage of the target sample. For example, it 
is expected that different questions or methods should be 
used for adolescents and primary school children.

Researcher Competence
The first principle of the Ethical Regulations of 

Turkish Psychological Association is competence. In 
the related text, it is stated that a psychologist takes the 
responsibility of obtaining competence and maintaining 
international standards at the highest level. Furthermore, 
it is emphasized that education is a priority to gain com-
petence and to know the boundaries of his/her field. 
There is no statements about psychologists who conduct 
researches with children, but all psychologists in Turkey 
have to study in the context of Ethical Regulations of 
Turkish Psychologists Association. Psychologists who 
work with children should have enough competence 
about methods to minimize problems and to manage 
possible crisis. Due to the fact that children are more 
sensitive than adults (Morrow, 2008), the investigator 
should pay attention to the body language, empathize 
with children (Hopkins, 2008). Researchers should al-
ways be open, honest, and accessible to the parents of 
the child and should be able to explain all the details pa-
tiently (Modi et al., 2014). As mentioned above, ethics 
of research with children is a developing area and new 
opinions have been delivered every year; therefore, psy-
chologists should follow current literature. 

Conclusion
As a result, there has been an increase in the work 

carried out with the participation of children in Turkey as 
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it is in the world in recent years. Because of the fact that 
the competence, perceptions and perspectives of children 
are different from adults and they are more sensitive than 
adults, these types of work need to be approached with 
much more care during planning and implementation 
phases. Besides, ethics become more important since 
it is accepted that children are unique individuals and 

active research participants in the literature. There are 
no guidelines for ethical standards in studies conducted 
with child participation in Turkey. It is not possible to 
discuss such a significant and broad topic in such a short 
article. However, it is aimed in the current article to cre-
ate a resource and an ethical standard for psychologists 
conducting research by mentioning different situations.


