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PSİKOTERAPİDE GİZLİLİK İLKESİ 

 

YÜRÜRLÜK    

Aşağıda belirtilen maddeler, Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından 18 Nisan 2004 tarihinde 

yapılan toplantıda Genel Merkez Genel Kurulu’nda kabulü sonrasında TPD Yayın Organlarında ve 

Türk psikoloji kamuoyuna duyurularak yürürlüğe giren TPD Etik Yönetmeliği’nden alıntılanmıştır. 

TPD Etik Yönetmeliği’nde yer alan diğer tüm hususlar, tarafımca verilen psikoterapi hizmetinin 

bağlayıcı yükümlülüklerini oluşturmaktadır.  

 

GİZLİLİĞİN KORUNMASI ZORUNLULUĞU   

Psikolog, çalışması boyunca hizmet verdiği kişi ve kurumlardan edindiği bilgileri gizli 

tutmakla yükümlüdür.    

(a) Psikolog hizmet verdiği kişi ve kurumlara gizlilikle ilgili sınırları belirtir. Psikolojik 

faaliyetler sonucunda toplanan bilgilerin ileride ne şekilde kullanılabileceğini bildirir.   

(b) Gizliliğin sınırları, koşulların uygun ya da olası olmadığı durumlar dışında mesleki 

ilişkinin başında açıklanır.   

 

ELDE EDİLEN BİLGİLERİN GİZLİ TUTULMASI   

Kişi ve/veya kuruma ait her türlü bilgi, değerlendirme, görsel kayıt ya da yazılı metinler 

psikolog tarafından koruma altında tutulur.   

(a) Psikolog, hizmet verdiği kişilerin sesini ve/veya görüntüsünü kaydetmeden önce izin 

almakla yükümlüdür.   

(b) Psikolog, elde ettiği gizli tutulması gereken bilgileri, gerekirse; isim ve ayrıntıları saklı 

tutarak, sadece bilimsel ya da profesyonel amaçlar için profesyonel kişilerle paylaşır, hizmet 

verdiği kişilerle mesleki ilişki içinde elde ettiği özel bilgileri medyaya açıklamaz, kendisinden 

psikoterapi hizmeti alan kişilerin medyada teşhir edilmesine göz yummaz. Psikolog yazılı ve 

sözlü raporda, süpervizyon sırasında ve konsültasyonlarda sadece iletişimin amacına uygun ve 

gerekli bilgiyi vermekle yetinir.    

(c) Psikolog kişiye özgü özel bilgileri, o kişi ya da kurumun ya da velayet sahibinin iznini 

aldıktan sonra ilgili yetkililere verebilir.   
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(d) Gizlilik ilkesi şu durumlarda göz ardı edilebilir:   

- Hizmet verilenin kendine, psikoloğa ve diğer insanlara yönelik bir zarar vermiş ve/veya 

verecek olma durumu söz konusu ise.   

- Hizmet alanın, 18 yaş altı çocuk veya ergen olduğu, cezai ehliyeti olmayan yaşlı veya özürlü 

olduğu her türlü kötüye kullanım durumlarında.   

 

ÖZEL BİLGİLERİN EĞİTİM vb. AMAÇLAR İÇİN KULLANIMI   

Psikolog yazılarında, derslerinde, verdiği eğitimlerde ve halka yönelik açıklamalarında 

danışanlarının, öğrencilerinin, araştırma katılımcılarının, kurumsal danışanlarının ve diğer 

hizmet verdiği kişilerin kimliklerini açığa çıkarabilecek bilgileri açıklamaz. Bu kural şu 

durumlarda işletilmeyebilir:   

(a) Koşulların gerektirdiği biçimde kişiyi ve kurumu tanıtıcı bilgiler yeterince “gizlenmiş” ise   

(b) Kişi ve kurum yazılı olarak izin vermişse   

 

SORUMLULUK   

Psikolog, hizmet sunduğu kişi ve/ya da kurumlara ve içinde yaşadığı topluma karşı mesleki ve 

bilimsel sorumluluklarının bilincindedir. Psikolog, mesleki uygulamalarının nitelik ve 

sonuçlarından sorumludur; aynı zamanda diğerleri tarafından bir bilim dalının temsilcisi 

olarak algılandığının da farkındadır.    

 

DOĞRU BİLGİLENDİRME SORUMLULUĞU   

Psikolog mesleki ilişkisini kurarken, hizmet verdiği kişi ya da kuruma çalışmanın koşulları, 

akışı, bitişi ve takibi hakkında bilgi vererek ve hizmet verilenin onayını alarak bir anlaşma 

yapar. Psikolog bir değerlendirme ya da bir müdahale yaparken, sonuçları hizmet edilene 

doğru bir biçimde aktardığından emin olmalı ve bunun sorumluluğunu taşımalıdır.    

 

GENİŞLETİLMİŞ SORUMLULUK   

(a) Psikolog asistanlarına, öğrencilerine, eğitim ve süpervizyon aldığı ya da verdiği kişilere 

bilimsel ve mesleki alanda etik davranma sorumluluğunu taşır. Bunu yaparken de psikolojik 

çalışma yöntemlerini, yöntemlerin güçlü ve güçsüz yönlerini, etik ilke ve kuralları öğrenmek 

ve öğretmek durumundadır. 

(b) Yetkileri dahilinde ise psikolog, kendisi ile çalışan psikologların gerekli eğitim ve 

donanıma sahip, yetkin kişiler olmasını sağlar.   

(c) Psikolog danışanları yönlendirirken, yönlendirilen kişinin yetkinliğinden emin olmak ve 

danışanı bu kişinin eğitim, yaklaşım ve uzmanlığına ilişkin bilgilendirmek zorundadır 



 

ETİK SORUMLULUK   

Psikolog, mesleki uygulamalar içinde etik ikilemlerle karşılaşabilir ve bu ikilemleri çözmekle 

sorumludur. Bu tür sorunları kendi başına çözemediği durumlarda meslektaşlarından ve TPD 

Etik Kurulundan yardım alabilir.    

 

18 Nisan 2004 tarihinde yapılan 27. Olağan Genel Kurul’da kabul edilmiştir.  

 




