
Psikolojik Danışmada

Meslek Etiği ve
Yasal Konular
Editör: Fatma Ebru İKİZ

3. Baskı



Editör: Prof. Dr. Fatma Ebru İKİZ

Psikolojik Danışmada 
MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR

ISBN  978-625-7052-13-9
DOI 10.14527/9786257052139

Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

© 2021, PEGEM AKADEMİ

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş.ye aittir. 
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, 
fotokopi, manyetik kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan 
kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz.

Pegem Akademi Yayıncılık, 1998 yılından bugüne uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten  
uluslararası akademik bir yayınevidir. Yayımladığı kitaplar; Yükseköğretim Kurulunca tanınan 
yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer almaktadır. Dünyadaki en büyük çevrimiçi 
kamu erişim kataloğu olan WorldCat ve ayrıca Türkiye'de kurulan Turcademy.com ve  
Pegemindeks.net tarafından yayınları taranmaktadır, indekslenmektedir. Aynı alanda farklı 
yazarlara ait 1000’in üzerinde yayını bulunmaktadır. Pegem Akademi Yayınları ile ilgili detaylı bilgilere  
http://pegem.net adresinden ulaşılabilmektedir.

3. Baskı: Ekim 2021, Ankara

Yayın-Proje: Nisanur Uzunlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Tuğba Kaplan
Kapak Tasarımı: Pegem Akademi

Baskı: Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Büyük Sanayi 1. Cadde 95/1

İskitler/ANKARA
Tel: 0312-3411020

Yayıncı Sertifika No: 36306
Matbaa Sertifika No: 26062

İletişim

Macun Mah. 204. Cad. No: 141/A-33 Yenimahalle/ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50
Dağıtım: 0312 434 54 24

Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: pegem@pegem.net

WhatsApp Hattı: 0538 594 92 40



BİRİNCİ BASKI ÖN SÖZ
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti, bireyin bir bütün olarak geliş-

mesini, gelişebileceği potansiyellerini keşfederek kendi hayatını kendi yöneten ve 
kendi kararlarını verebilen bir birey olması için gelişimsel, önleyici ve koruyucu 
ruh sağlığı hizmeti sunmaktadır. Özellikle psikolojik danışmanlık ve rehberlik 
hizmeti gibi insana yardım mesleklerinde etik kavramının, bağlantılı diğer kav-
ramların, temellerinin ve kapsamının uygulayıcılar ve uygulayıcı adayları tara-
fından doğru anlaşılıp, hem kendileri için hem de hizmet verdikleri bireyler için 
yararlı uygulamalara aktarılması önemli görülmektedir.  

Etik ilkeler ve etik yaklaşımlar, psikolojik danışma sürecinin ilk başlangıç-
ta nasıl yapılandırılacağından başlayarak, sürecin sonlandırılmasından sonra bile 
psikolojik danışmanların hangi değerlere, prensiplere ve tutumlara sahip olmaları 
gerektiğini açıklayan bir yol göstericidir.  Etik ilkeler, psikolojik danışmanın kişi-
lik özelliklerinin ve mesleki gerekliliklerinin; çalıştıkları kurumların özelliklerine, 
hizmet verdikleri yaş grubu ve konu alanı özelliklerine, genel olarak dünyadaki, 
özel olarak ülkedeki gelişmelere, ihtiyaçlara ve yeni yönelimlere göre çerçevelen-
dirilmesinde yol göstermektedir. 

Bu doğrultuda, psikolojik danışma meslek etiği kapsamında, hem alan uz-
manlarının hem öğrencilerin ihtiyaç duydukları ve duyabilecekleri tüm konu 
başlıklarında gerekli bilgileri içermesini;  hem dünyada hem ülkemizde nelerin 
önemsendiğini, nelerin yaşandığını ve nasıl başa çıkıldığını bir bütün olarak gös-
termeyi; düşünme ve karşılaştırma fırsatları sunmayı hedefleyen bir eser olan 
“Meslek Etiği ve Yasal Konular” kitabını alanyazına kazandırmış olmanın mutlu-
luğunu yaşıyorum. Bu eserin oluşmasında emeği geçen bölüm yazarları meslek-
taşlarıma, yayınevinin saygıdeğer çalışanlarına ve öğrenci gözünden inceleyerek 
katkı sağlayan Umut Çatal ve Kemal Balkan’a çok teşekkür ederim. 

Bu eser aracılığı ile psikolojik danışma ve rehberlik alan uzmanı veya adayı 
olarak, psikolojik danışma ve rehberlik alanına ve etik standartlarına global bir 
bakış açısı kazanmanız istenmiştir. Mesleğin ne kadar ciddi ve hassas yönleri ol-
duğunu fark etmeniz amaçlanmıştır. Özgün bir meslek insanı olma yolunda her 
birinizin bu etik kod ve ilkeleri benimsemesinin ve uymasının, sizi, çalışmalarınızı 
ve danışanlarınızı nasıl yönlendirip koruyacağını fark etmeniz umut edilmektedir. 

Bu eser için yapıcı önerilerinizi almak kendimizi ve kitabı geliştirmemize yar-
dımcı olacaktır.  

İstanbul, 2017 

 Editör
 Doç. Dr. Fatma Ebru İkiz  

                         ORCID No: 0000-0003-4381-1658



 

İKİNCİ BASKI ÖN SÖZ

Eserimizin ilk baskısından bu güne değin kapsamı, dili, yol göstericiliği açı-
sından aldığımız olumlu geribildirimler için okurlarımıza teşekkür ediyoruz. Ge-
nel olarak ruh sağlığı alanında, özel olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
alanında hizmet veren uzmanlara ve adaylara yönelik hazırlanmış olan bu eser, 
uzmanları mesleğin ne kadar ciddi ve hassas yönleri olduğu konusunda bilinç-
lendirmeyi, kişisel ve mesleki etik eğilimlerini bütünleştirmeyi, halkımıza yetkin, 
doğru ve etik nasıl hizmet verebilecekleri yönünde yollarını aydınlatmayı hedef-
lemektedir. 

Günümüzde toplumumuzu oluşturan bireylerin kendisi ve sevdikleri için iyi 
ve doğru olanı bulma, kendi yolunu bulma, yaşam zorlukları ve stresleriyle başet-
mede arayış içinde olduğu, dolayısıyla gerçek uzmandan doğru hizmeti almaya ve 
etik olan uygulamalara daha fazla ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Gün geçtikçe 
okullarda ve farklı kuruluşlarda daha fazla ihtiyaç hissedilen psikolojik danışman-
lık ve rehberlik hizmetine ve mesleğinize sahip çıkarak etik olan yoldan ilerlemeye 
devam edilmesini umut ediyoruz. Eserimiz de bu kapsamda ikinci baskıda gün-
cellenmiştir.

Bize yepyeni eserimiz de bir nefes katan, meslekdaşlarımızla ve okuyucuları-
mızla buluşmamızı kolaylaştırarak eserimizin hak ettiği değeri göreceğine inandı-
ğımız yayınevimize ve değerli çalışanlarına katkıları için çok teşekkür ederiz.  

Şubat, 2020

 Editör

 Prof. Dr. Fatma Ebru İkiz 
ORCID No: 0000-0003-4381-1658



3. BASKI İÇİN EDİTÖR ÖN SÖZÜ

Psikolojik danışma ve psikoterapide meslek etiği ve yasal konular yolculu-
ğuna çıktığımızda amacımız mesleğin gelişime katkı sağlamak, mesleki profesyo-
nellerin hem kişisel hem mesleki yetkinliklerine katkı sağlamak, hem de birey-
sel  kültür, değer ve ahlaki prensiplerin etkilerinden çok öteye geçerek, mesleki 
uygulama ve kararlarda ortak  etik anlayış, değerler, sorumluluklar ve ilkeler te-
melinde bütünleşmeyi sağlamaktır.  Çalışmalarımız sonucu bugün gelinen nokta 
çok gurur vericidir. Türk Psikolojik Danışmanlık mesleğimiz 2020 ve 2021 yılında 
önemli kazanımlar elde edilmiştir. Okul Psikolojik Danışmanlığı ünvanı yasalarca 
onaylanmıştır. Mesleki tarihimizde bir ilk olarak TPDR Der Psikolojik Danışma 
Etik Kodları (İkiz, Uz Baş &Arslan, 2021) yazılmıştır. Bu eserde büyük psikolo-
jik danışma çatısının gelişen alt alanları olarak Aile, Bağımlılık, Kariyer ve Okul 
Psikolojik Danışmanlığına özgü etik kodları da yer almıştır. Ayrıca Milli Eğitim 
Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Reh-
berlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hiz-
metleri Etik Yönergesi (2021) yayınlanmıştır. Böylece yetkinlik, dürüstlük, gizlilik, 
duyarlılık, bilimsellik ve sorumluluk etik ilkelerine sahip olunması ve bu yolla ha-
reket edilmesi yasalarca da onaylanmıştır. Ayrıca 2020 yılında yaşanan ve halen 
etkilerini sürdüren pandemi sürecinde online süreçler hızlıca hayatımıza girmiş-
tir.  Psikolojik danışma ile psikoterapi hizmetleri de hızlıca çevrimiçi platformlara 
uyarlanmıştır. Dolayısıyla bu yeni baskıda güncel gelişmelere yer verilmiş, çev-
rimiçi psikolojik danışma, teknoloji ve sosyal medya konusuna da değinilmiştir. 
Etik sorunların önüne geçilmesinde yasal süreçler günümüzde daha önemli hal 
almıştır ve profesyonel gelişim ve mesleki sorumluluklar açısından gerekli bilgiler 
genişletilmiştir. 

Türkiye’de çalışan psikolojik danışmanların meslek etiği çalışmalarını ve eser-
lerini takip etmesi, bilgileri içselleştirmesi hem mesleğin saygınlık ve onurunun 
korunması ve gelişimi için, hem kendi mesleki profesyonel gelişimleri için olduk-
ça önemlidir. Okurların bu kitapta tanıtılan ve incelenen ilgili dokümanları da 
edinmesinin yararlı olacağına inanıyoruz. Gelişen ve güçlenen alanımıza güncel-
lenen eserimizi  sevgiyle sunarız. 

Prof. Dr. Fatma Ebru İkiz 
ORCID No: 0000-0003-4381-1658

Editör

10.09.2021
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Yaşamımızda önemli bir yere sahip olan etik kavramının doğru anlaşılması 
gerekir. Öyle ki etik kavramının hem özel hem iş hayatımızdaki anlamının, yeri-
nin ve öneminin doğru uygulamalara aktarılabilmesi gerekir.  Etik olmanın önemi 
günümüz dünyasında artarak devam etmektedir. Etik, tanımlanması en zor te-
rimlerin başında gelmektedir (Cevizci, 2002). Buna karşılık literatürde birçok etik 
tanımı yapılmıştır (Aydın, 2001).

1.1. Etik 

Etik Fransızca “ethique” kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Türk Dil Kurumu-
na  (2016) göre etik, töre bilimi, çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması 
veya kaçınması gereken davranışlar bütünü, etik bilimi ve ahlakla ilgili olarak 
tanımlanmıştır. Örf, adap, ahlak, töre gibi anlamlarına gelen “ethos” Yunancadan 
gelen bir kelimedir (http://www. nisanyansozluk.com/?k=etik&x=0&y=0). 

Ethos’tan türetilen “ethics” kavramı da, ideal ve soyut olana işaret ederek, ah-
lak kurallarının ve değerlerin incelenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda 
etik,  toplumda yaygın olan ahlak kurallarından daha özel ve felsefidir (Aydın, 
2012). 

Türkçe’de “ethics” sözcüğüne karşılık olarak, Arapça “huy”, “mizaç”, “karak-
ter” anlamına gelen ve “hulk” sözcüğünden türeyen “ahlâk” sözcüğü de kullanıl-
maktadır (Cevizci, 2002). Bununla birlikte Türkçede, etik hem sıfat, hem de isim 
olarak kullanılabilmektedir. Sıfat olarak kullanıldığında, bir tavrın, bir davranışın 
kurallara uygunluk derecesini gösterirken; isim olarak kullanıldığında bir bilim 
dalını, bir disiplini anlatmaktadır (Keleş ve Hamamcı, 2002).

Etik, Aristoteles tarafından kavramsallaştırılmıştır. Aristoteles bu yönüyle, 
felsefenin bir dalı olarak etiğin kurucusu olarak kabul edilmektedir (Aksoy, 1998). 
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Aristoteles’in yazılarının sınıflandırılması sırasında ahlak hakkında felsefi araş-
tırmalarına verilen “etik” adı, o günden bu yana kullanılmaktadır (Özlem, 1997). 
Aristo, etiği, insanın günlük hayatında yararlı olacak davranışların keşfi olarak 
tanımlarken; bugün bazı yazarlarca etik, insan hareketlerinin ahlâkî uygulamalar 
doğrultusunda düşünülmesi, şeklinde açıklanabilmektedir (Kılınç, 2000). 

Yapılan çalışmalar ve düşünsel faaliyetler aşamalı olarak etik felsefesinin doğ-
masına neden olmuş ve sonucunda evrensel olarak kabul edilen bir disiplin haline 
dönüşmüştür (Maclntyre 2001). Balcıya göre (2001), etik (ethics), sözlükte, ah-
lak, haklar, ahlak felsefesi, davranış standartları, yanlış ve doğru davranış ilkeleri 
olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca etik, bazı yazarlar ve düşünürler tarafından bir 
düşünüş ve arayış şeklinde ifade edilmektedir (Bolat ve Seymen, 2003). 

Etik, insan hayatının her bölümünde yer almaktadır. İnsanın hayatının çok 
geniş bir kısmının geçtiği iş yaşamında da etiğin içinde yer alan birçok hadise ger-
çekleşmektedir (Helvacı, 2010). Etik, belli tür eylemleri ve eylemler arasındaki uy-
gulama bağlantılarını görmemize yardımcı olan, iyilik, dürüstlük, adalet, erdem, 
suç ve kabadayılık gibi kavramlardan oluşan akılcı bir çerçeveden yola çıkarak, 
toplumsal uzlaşma yoluyla, söze dökülmesi gerekmeyen genel iyi ve kötü davranış 
kurallarından bahsetmektedir (Haynes, 2002). Etik kurallarının açık ve belirli bir 
alana ilişkin yazılı kuralları içermesi beklenir. Bu kuralların evrensel kabul gören 
kavramlara dayanması gerekir. Örneğin, sanat etiği, siyaset etiği, tıp etiği, hukuk 
etiği, eğitim etiği, medya etiği vb. alanlar için ortak ilkeler söz konusu olmakla 
birlikte bunlar daha çok kendilerine özgü ilkeleri içerirler (Pehlivan, 2001).

Etik kavramı genellikle, töresel, ahlaksal davranış ve tutumlar, ahlaksal bir 
bilince göre yaşama alışkanlığını ifade eder. Toplumsal açıdan, insanlık tarihinin 
başlangıç dönemlerinde esas olarak yaşama alışkanlığına uygun olana, hayatın 
vazgeçilmez gereklerinin belirlediği töre ve adetlere, kısacası insanların birbirle-
riyle kurdukları pratik hayata düğümlenmiş olan davranış ve tutumlardır (Atay-
man, 2006). 

1.1.1. Etiğin Amacı

Etik kavramının temel amacı her zaman en iyiyi hedeflemektir. Etiğin görevi 
insanların mutlu olarak, özgür bir biçimde toplumda yaşamalarını sağlamaktır. 
Etik amaç, Aristocu düşünceye dayanır ve burada etik, ‘iyi yaşamı hedefleme’ ola-
rak tanımlanır. İnsan tutumlarını ahlaka uygunluğu açısından açıklama ve ahla-
ki faaliyetlerin insanın keyfiliğine bırakılamayacağı, tersine insanın insan olarak 
vazgeçilmezi olduğunu gösterebilmesidir. Etik, hâlihazırdaki etkileşim ve faaliyet 
şekillerini görevlerinin farkında bir insan olarak diğerleri ile beraber insanca bi-
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çimlendirmek ve onarmayı amaçlayan toplumun üyesi olan her bireyi alakadar 
kılar (Yatkın, 2008).

Pieper’e (1999) göre etik, bir eylemi ahlaki açıdan iyi bir eylem yapan nitelik-
sel durumu sormaktadır ve ahlâk, iyi, ödev, gereklilik, müsaade gibi kavramları ele 
almaktadır. 

Buna göre etiğin amaçları;

 � İnsan eylemini (pratiğini) ahlaki niteliği bakımından aydınlatma.

 � Eleştirel, ahlak tarafından belirlenmiş bir bilinci geliştirebilecek etik fikir 
temeli biçimlerine ve temellendirme süreçlerine girebilme.

 � Ahlaki eylemin, insanın isterse gerçekleştirebileceği, istemezse vazgeçe-
bileceği keyfi bir eylem olmadığını, aksine, insan olarak varlığına ilişkin 
vazgeçilmez bir niteliğin ifadesi olduğunu gösterebilme, yani insanı sev-
meyi öğretebilmedir (Yılmaz, 2008).

Hangi somut hedeflerin tek tek iyi, tüm bireyler için varılmaya kıymet veren 
hedefler olduğunu belirli kılmak değil; daha çok kriterleri saptayarak bu kriterlere 
göre öncelikle hangi hedefin iyi bir hedef olarak kabul edilmesinin uyulması zo-
runlu olabileceğini belirtmektir (Pieper, 1999).

1.2. Etik ile İlgili Temel Kavramlar

1.2.1. Etik ve Davranış

Etik, insan davranışlarının “doğruluğunu” ya da “yanlışlığını” değerlendir-
mede kullanılan standartları anlamakla ilgilenir. 

Davranış değerlendirilir: Hangi davranış iyidir?, Hangi davranış istendiktir?, 
Hangi davranış kayda değerdir?, Hangi davranış kabul görür?, Hangi davranış 
desteklenmelidir? gibi (Gözütok,1999). “Bu adam iyidir?”, “Şu kötü bir adamdır”, 
“Neyi yapmak zorundayım?” ya da “Benim için bunun gibi bir şeyi yapmak yanlış 
olur” şeklindeki önermeleri tartışmak etiğin işidir (Elmalı, 2007). 

Etik, neyin iyi ve doğru, neyin kötü ve yanlış olduğunu irdeleyen ve soruşturan, 
kişi hayatının amacının ne olması gerektiği üzerinde duran, ahlaklı ve erdemli bir 
yaşam tarzının hangi unsurları içinde barındırdığını konu edinen felsefe disiplinidir. 
Solomon’a göre etik, belli topluluk veya cemiyetlerin davranışlarını, öz yapılarını di-
ğerlerinden farklı kılan nitelikler üstünde yoğunlaşan felsefe dalıdır (Celep, 2004). 

Etik ve Temel Kavramlar 3




