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ÖZET

SUMMARY

Grup psikoterapisinde etik uygulamalar karmaþýk ve
öngörülemez bir yapý gösterebilmektedir. Grup psikoterapisi uygulamalarýnda grup üyelerinin kendilerini terapist dýþýnda birçok kiþiye açmalarýnýn beklenmesi,
hasta-terapist iliþkisinin birçok yeni etkileþimi barýndýran
bir boyut kazanmasý, terapistin kontrolünün dýþýndaki
olaylarýn bireysel terapiye göre daha fazla olmasý ve grup
üyelerine yarar saðlamanýn sekteye uðrayabileceði daha
fazla ihtimalin doðmasý; grup psikoterapilerinin etik
uygulamalar açýsýndan kýrýlgan bir yapý göstermesine
neden olabilmektedir. Bu nedenle, grup psikoterapi
sürecinin etik baðlamda incelenmesi, bu süreçte etik
ikilemlerin ortaya çýkabileceði durumlarýn farkýnda olunmasý ve bu durumlarda atýlacak adýmlarýn önceden belirlenmesi önem kazanmaktadýr. Etik farkýndalýðýn kazanýlmasýnýn temelini etik kurallarý içselleþtirme ve bu kurallarý
farklý baðlamlara hastalarýn yararýna olacak þekilde uygulayabilme becerileri oluþturmaktadýr. Bu bilgiler ýþýðýnda,
bu derleme çalýþmasýnda grup psikoterapi süreçlerine
dikkat çekilerek, etik ikilemlerin ortaya çýkabileceði
durumlardan terapistin yetkinliði, grubun oluþturulmasý
süreci, bilgilendirilmiþ onam, gizlilik, kayýt tutma, mali
konular, çoklu iliþkiler ve psikoterapiyi sonlandýrma konularýna deðinilmiþ ve bu konular etik uygulamalar
baðlamýnda incelenmiþtir. Ayrýca, derlenen bilgilerin bir
sentezine yer verilmiþ, geçmiþ çalýþmalarda görülen sýnýrlýlýklardan bahsedilmiþ ve etik ilkelerin grup psikoterapilerinde incelenmesine yönelik olarak gelecek çalýþmalara
önerilerde bulunulmuþtur.

Ethical applications in group psychotherapy are known
as complex and unpredictable processes. Group psychotherapy is fragile in ethical applications for several
reasons. First, group members disclosure themselves not
only to therapist but also other group members. Second,
therapist-patient relationship includes several different
interactions, which include other group members. Third,
there are much more situations that therapist may not
take control in group psychotherapy. Finally, there are
much more possibilities in group psychotherapy that
interrupt the effectiveness of the psychotherapy process.
Therefore, the processes of examining group psychotherapy in terms of ethical dilemmas, becoming
aware of the situations that create ethical dilemmas, and
specifying the actions to be taken in these situations
become prominent. Internalization of the ethical rules
and applying these rules to different situations for the
sake of patients constitute the basis of ethical awareness. Therefore, educating professionals regarding ethical issues in group psychotherapy and developing an
ethically-sensitive atmosphere in the psychotherapy
applications are important. In light of these information,
the present review focuses on the group psychotherapy
processes. Specifically, the situations that may create
ethical dilemmas (therapist’s competence, forming the
group, informed consent, confidentiality, note taking,
financial issues, multiple relationships, and termination
process) were reviewed. In addition, a general synthesis
was made, the limitations of the previous studies were
declared and suggestions for future studies were added.
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GÝRÝÞ
Psikologlarýn, psikiyatristlerin, psikolojik danýþmanlarýn ve psikoterapistlerin temel görevlerinden
biri kiþilere ruhsal problemlerini çözmeleri
konusunda yardýmcý olmaktýr. Ruh saðlýðý alanýnda
çalýþan profesyonellerin, temel görevlerini yerine
getirirken çizilmiþ sýnýrlar içinde ve belirli kurallara
göre davranmalarý gerekmektedir. Mesleki etik
kurallar profesyonellerin çalýþma sýnýrlarýný ve
kurallarýný ortaya koymaktadýr (1). Genel olarak
mesleki etik yaklaþýmlar; uygun müdahalelerin
yapýlmasýný mümkün kýlacak bilgi, beceri ve
yargýlama gücüne sahip olmak, psikoterapi hizmeti
alanlarýn saygýnlýðýna ve baðýmsýzlýðýna saygý duymak, uygulamalarda sorumluluðun farkýnda olmak
ve halkýn mesleðe ve profesyonellere olan güvenini
artýran uygulamalarda bulunmak üzere dört genel
kuralý içermektedir (2).
Psikoterapilerde etik uygulamalarýn temeli etik
farkýndalýðýn kazanýlmasýna dayanmaktadýr.
Mesleki çalýþmalarda etik ilkelere uygun olmayan
davranýþlarýn ya da etik kurallarýn uygulanmasýný
zora sokan durumlarýn farkýna varýlýp keþfedilmesi,
çalýþmalarýn
hizmet
alanlarýn
yararýna
yürütülebilmesi açýsýndan önemli ve gereklidir (3).
Etik farkýndalýðýn kazanýlmasý sürekli bir sorgulamayý ve kiþisel sorumluluðun farkýndalýðýný gerektirmektedir. Etik farkýndalýk bir kereye mahsus
olmayýp; aksine, süreðen ve aktif bir süreçtir (4). Bu
baðlamda, ruh saðlýðý çalýþmalarýnda profesyoneller
yaptýklarýnýn yanýnda yapmadýklarýndan da sorumludur. Bir davranýþý ya da kuralý yapýp yapmamanýn
seçilmesi zihinsel ve psikolojik farkýndalýðý ve
sürekli bir uyanýklýðý gerektirmektedir (5).
Etik farkýndalýðýn geliþtirilebilmesi ve doðru þekilde uygulanabilmesi için yönetmeliklerle belirlenen etik kurallarýn bilinmesi gerekmektedir. Etik
kurallarýnýn genel geçer tanýmlarý bulunmamakla
birlikte, bu kurallar herhangi bir kurama baðlý
deðildir. Farklý yaklaþýmlar, etik kurallarý farklý
biçimlerde yorumlamakta ve uygulamaktadýr. Bu
nedenle, kurallarýn birden fazla uygulanma þekli
etik olarak kabul edilebilmektedir (1). Etik karar
verme süreci klinik karar verme süreciyle iliþkili
olup, ayný zamanda bu süreçten baðýmsýz olarak
iþlenmektedir (5). Bu nedenle, profesyoneller,
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psikoterapilerde genel konularý açýklayan etik
yönetmeliklerin kiþiye özel baðlamlar içinde
yeniden yapýlandýrýlmasý gerektiðinin bilincinde
olmalýdýr (6).
Etik düþünme ve karar verme karmaþýk bir süreçtir.
Her müdahale kendine özel etik süreçleri ve
ikilemleri barýndýrmaktadýr (7). Amerikan
Psikiyatri Birliði, psikoterapi uygulamalarýna özgü
etik kurallarý belirlemiþtir. Bu kurallar psikoterapi
iliþkisinin yapýlandýrýlmasýný, bilgilendirilmiþ onam
sürecinin yürütülmesini ve danýþanlarla çoklu iliþkilerde ya da cinsel iliþkilerde bulunmanýn
psikoterapinin sonlandýrýlmasýný gerektirdiðini
içermektedir (8). Grup psikoterapileri ve psikodrama alanýnda ulusal ölçekte geçerli olan etik kurallarý Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü
(AÖPE) belirlemiþtir. Belirlenen bu etik kurallar
grup psikoterapistinin niteliklerini, moral, etik ve
yasal standartlarý, grup üyelerinin ve eðitim alanlarýn yararýný ve araþtýrma etiðini kapsamaktadýr
(9).
Grup psikoterapilerinde bireysel psikoterapilerde
ortaya çýkan etik ikilemlere benzer ikilemler ortaya
çýkmakla birlikte, bu ikilemlerin daha karmaþýk bir
boyut kazandýðý görülmektedir. Grup psikoterapilerde etik uygulamalar bireysel psikoterapilerdeki
uygulamalardan dört özellik bakýmýndan farklýlaþmaktadýr (2). Bunlardan ilki grup psikoterapilerinde gruptaki üyelerin kiþisel bilgilerini bir profesyonelin yanýnda gruptaki diðer üyelerle de paylaþmasý yönünde teþvik edilmesidir. Ýkinci olarak,
grup psikoterapilerinde kiþilerdeki deðiþimin
psikoterapist ve bir grup üyesi arasýndaki etkileþimin yanýnda diðer üyelerle olan karþýlýklý etkileþimlerle de þekillenmesidir. Üçüncüsü ise, bu
süreçte grup liderinin grupta ortaya çýkabilecek
durumlarla ilgili daha az kontrole sahip olmasýdýr.
Son olarak, grup psikoterapisinin üyelerine yarar
saðlama imkâný çalýþmalarca desteklenmiþken, ayný
zamanda zarar verme olasýlýðýnýn yaratabilecek
durumlarýn artmasýdýr. Bu baðlamda, grup
psikoterapisinde psikoterapist etik kararlarý
verirken sadece bireyleri tek baþýna düþünmekle
kalmayýp, grup üyeleri arasýndaki etkileþimi bir
bütün olarak göz önünde bulundurmak zorundadýr
(7).
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Grup psikoterapisi sürecinin bireysel psikoterapilere göre farklýlýklar göstermesi etik kurallarýn
uygulanmasýný karmaþýk bir hale getirmektedir.
Grup psikoterapisinin bu karmaþýk yapýsý psikoterapi sürecinin etik olarak deðerlendirilmesi ihtiyacýný doðurmuþtur. Bu deðerlendirme yazýsýnda
grup psikoterapisinde ortaya çýkabilecek etik problemlere iliþkin bilgi aktarýlmasý amaçlanmýþtýr. Etik
problemler sýrasýyla; yetkinlik, grubun oluþturulmasý süreci, bilgilendirilmiþ onam, gizlilik, kayýt
tutma, mali konular, çoklu iliþkiler ve psikoterapiyi
sonlandýrma baðlamýnda incelenecektir.
Yetkinlik
Grup psikoterapistlerinin gerekli eðitimleri ve
süpervizyon sürecini tamamlayarak hem zihinsel
hem de duygusal yetkinliðini kanýtlamasý gerekmektedir. Zihinsel yetkinlik çalýþýlan konularda
bilgi sahibi olmak ve bu bilgilerin nasýl elde edebileceðini bilmeyi içermektedir. Duygusal yetkinlik
ise psikoterapistlerin hata yapabilen insanlar
olduklarýnýn farkýnda olmalarý ve bu hatalarý önlemek için kendilerini sürekli izleyebilmeleridir (5).
Amerikan Psikologlar Birliði'ne (10) göre,
"Psikologlar eðitimlerinin, öðrenimlerinin, süpervizyon ve uygun profesyonel deneyimlerinin
temelinde, sadece yetkinlik sýnýrlarýnýn içerisindeki
gruplarla araþtýrma yürütür, eðitim verir ve hizmet
saðlar" (Etik Standart 2.01). Buna göre, bireysel
psikoterapi uygulamalarý konusunda eðitimini ve
süpervizyonunu tamamlayan psikoterapistlerin
grup psikoterapilerini yürütme yetkileri bulunmamaktadýr. Ayrýca, grup psikoterapistinin çalýþma
alanýyla ilgili kuramlara yeterli ölçüde hâkim
olmasý gerekmektedir (9). Geçmiþ çalýþmalar incelendiðinde, grup psikoterapilerinde etik uygulamalara iliþkin yürütülen çalýþmalarda psikoterapistin yetkinliðinin incelendiði bir çalýþmaya rastlanmamýþtýr. Grup psikoterapi çalýþmalarýnýn
psikoterapistin yetkinliði ile ilgili deðerlendirmelere yer vermesi alan yazýna katký saðlayacaktýr.
Grubun Oluþturulma Süreci
Grup psikoterapilerinin etkili olabilmesi ve grup
üyelerinin bu süreçten yarar saðlayabilmesi
bakýmýndan grubun oluþturulmasý ve grup
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üyelerinin seçilmesi süreci önemli bir rol oynamaktadýr (11). Amerikan Psikolojik Danýþmanlar
Birliði (12) psikoterapist tarafýndan seçilen
üyelerin amaçlarýnýn psikoterapide hedeflenen
amaçlara uyumlu olmasý gerektiðini belirtmektedir
(A.9.a.). Bu nedenle, grup psikoterapisi uygulamalarýnda psikoterapi süreciyle ve birbiriyle uyumlu olan kiþilerin seçilmesi psikoterapistin etik
yükümlülüðüdür.
Grup üyelerinin psikoterapi sürecinden faydalanmasýnda grup üyelerinin özellikleri önemli rol
oynamaktadýr. Örneðin, grup üyeleri ve psikoterapi
arasýndaki uyum (13) ile grup üyelerinin kendini
anlama ve içgörü becerileri psikoterapiden fayda
saðlamada önemli ölçütlerdir (14). Benzer þekilde,
gruptan en fazla fayda saðlayan üyelerin kendilerini grubun bir parçasý olarak hissedenler ve gruba
kendilerini açabilenler olduðu ortaya konmuþtur
(15). Bu nedenlerle, psikoterapistlerin grup
üyelerini seçerken bu bulgularý göz önünde bulundurmasý gerekmektedir.
Sonuç olarak, grup psikoterapi sürecine dâhil
edilen kiþilerin uygulanan psikoterapi yönelimine,
psikoterapistin yaklaþýmýna ve grubun diðer üyelerine uyumlu olup olmadýðýnýn incelenmesi gerekmektedir. Grubun oluþturulmasý sürecinin etik
kurallara göre yürütülmesi psikoterapistin yükümlülüklerindendir.
Bilgilendirilmiþ Onam
Bilgilendirilmiþ onam, hem psikoterapistin hem de
psikoterapiye gelenlerin aktif olarak rol aldýðý bir
süreçtir. Bu süreçte psikoterapi hizmeti alanlara
psikoterapi sürecinin nasýl ilerleyeceðine dair temel
bilgiler sunulmaktadýr (5). Amerikan Grup
Psikoterapisi Birliði (16) etik kodlarýnda bilgilendirilmiþ onam "Psikoterapist hastalarý grup
psikoterapisinin doðasý konusunda bilgilendirmeli
ve hastalara riskler, haklar ve görevler konularýný
bildirmelidir" þeklinde ifade edilmektedir. Benzer
þekilde, Türk Psikologlar Derneði Etik
Yönetmeliði (17), "Psikolog, grup ortamýnda birden çok kiþiye hizmet sunduðunda; kendisinin ve
katýlýmcýlarýn birbirlerine olan sorumluluklarýný,
rollerini ve gizliliðin sýnýrlarýný, psikoterapi
sürecinin baþlangýcýnda açýklar" maddesini içer81

Alsancak Akbulut C.

mektedir. Grup üyelerinin, hem psikoterapiye
baþlamaya karar verme sürecinde hem de psikoterapinin ilerleyen aþamalarýnda süreç hakkýnda bilgilendirilmesi önemlidir, çünkü grup üyeleri bilgilendirilmiþ onamda verilen bilgilere göre grupta
yer almayý kabul etmektedir. Bu nedenle, psikoterapistlerin bilgilendirilmiþ onamý katýlýmcýlar grup
üyesi olmayý onaylamadan önce tanýtmasý ve grup
üyelerinin psikoterapi sürecindeki haklarýný süreç
içinde aktarmasý gerekmektedir (18). Buna göre,
psikoterapist grup psikoterapisinin amacýný, sürecini, kurallarýný, süresini, ücretini, gizlilik ilkesini,
grup üyelerinin sorumluluklarýný ve haklarýný
potansiyel grup üyelerine aktarmalýdýr. Bunlarýn
yanýnda, psikoterapist aldýðý eðitim ve vasýflarýyla
ilgili bilgilendirme yapmalý ve grup üyelerinin
kültürel inanç ve deðerlerinin grup sürecine uygun
olup olmadýðýný incelemelidir.
Psikoterapist bilgilendirilmiþ onamý grup üyelerine
tanýtýrken üyelere karþý dürüst ve saygýlý olmalý ve
böylece grup üyelerinin açýk ve aktif etkileþiminin
ilk örneklerini oluþturmalýdýr (19). Ancak,
psikoterapistlerin grup üyelerine bilgilendirmiþ
onamý tanýtmýþ olmasý, her bir grup üyesinin bu bilgileri tam anlamýyla anlamýþ olduðu anlamýna
gelmeyebilmektedir (20). Bu nedenle, bilgilendirilmiþ onam bir defaya özgü olarak yapýlan
bir bilgilendirme süreci olarak kabul edilmeyip,
psikoterapi sürecinde ihtiyaç duyulduðu zamanlarda yenilenen süreðen bir durum olarak ele alýnmalýdýr (21). Ayrýca, bilgilendirilmiþ onamýn
süreðen olma özelliði yazýlý etik kurallar kapsamýna
alýnarak psikoterapistlerin bu konuda yetkinlik
kazanmalarýna katký saðlanmalýdýr.
Sonuç olarak, bilgilendirilmiþ onam dâhilinde
psikoterapi süreci hakkýnda bilgi almanýn grup
üyelerinin hakký olduðu, bunun psikoterapi
sürecinin grup üyeleri ile birlikte yürütülmesi için
ilk adým olduðu ve grup üyelerinin psikoterapide
aktif bir þekilde rol almalarýnýn ilk örneðini oluþturduðu çalýþmalar tarafýndan vurgulanmýþtýr.
Gizlilik
Gizlilik, psikoterapistlerin psikoterapi hizmeti
alanlara ait olan özel bilgileri saklamalarýný ve
korumalarýný ifade etmektedir (1). Gizliliðin
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saðlanmasý psikoterapi sürecinin saðlýklý bir þekilde
yönetilmesinde etkili olsa da bu ilkenin uygulanmasý bazý durumlarda sýnýrlandýrýlabilmektedir. Bu
durumlar arasýnda psikoterapi hizmeti alanlarýn
kendisine ya da baþkalarýna zarar vereceklerine
iliþkin bir bilgi alýnmasý, bilgilerin paylaþýmý
konusunda yasal bir zorunluluk olmasý ve grup
üyesinin bilgilerinin içeriðini ve kiminle paylaþýlabileceðini belirten yazýlý bir onay vermesi bulunmaktadýr (9). Bunun dýþýnda, bu kiþilere ait bilgilerin kiþinin bilgisi dýþýnda diðer kiþi ya da kurumlarla paylaþýlmasý etik kurallar açýsýndan uygun
deðildir (8).
Gizlilik ilkesinin grup psikoterapilerindeki uygulamalarý bireysel psikoterapilerdeki uygulamalarýndan daha karmaþýk bir süreçtir, çünkü grup
psikoterapisi doðasý gereði birçok üyeyi barýndýrýr
ve kendini açma bu sürecin en temel özelliklerinden biridir (22). Grup psikoterapisinde kiþiler
kendilerini sadece psikoterapiste açmakla kalmaz.
Ayný zamanda, kiþiler paylaþtýklarý bilgileri
baþkalarýna açmasý mümkün olan bir grup insanla
da paylaþmýþ olur (2). Grup üyeleri arasýnda ortak
paylaþýmlarýn rahat ve güvenli bir ortamda olduðu
psikoterapi gruplarý bireylerin geliþimini hýzlandýrmaktadýr (23,24). Bu nedenle, gizliliðin korunmasý
psikoterapideki temel etik konulardan biridir.
Psikologlarýn Etik Prensipleri ve Uygulama
Kodlarý'nda (9) gizlilik ilkesi "Psikologlar grup
olarak birçok insana hizmet verdikleri durumlarda
bütün taraflarýn görev ve sorumluluklarýný ve gizliliðin sýnýrlarýný öncelikli olarak açýklar" ibaresini
kullanýlarak açýklanmýþtýr (Standart, 10.03). Benzer
þekilde, Amerikan Psikolojik Danýþmanlýk Birliði
(25), "Grup çalýþmalarýnda psikolojik danýþmanlar
gizliliði açýk bir þekilde tanýmlar, önemini açýklar ve
grup çalýþmalarýnda gizlilikle ilgili zorluklarý
tartýþýr" kuralýyla birlikte gizlilik ilkesini açýklamaktadýr (Bölüm B.2.a).
Grup psikoterapilerinde gizliliðin korunmasý ile
ilgili konular psikoterapistin birçok etik ikilem ile
karþý karþýya kalmasýna neden olabilmektedir (26).
Bu ikilemlerin çözümlenmesinde grup üyeleriyle
yazýlý bir kontrat hazýrlamak (27), grubu gizlilik
konusunda eðitmek, gizliliðin korunmasýna dair bir
saygý çerçevesi oluþturmak ve gizliliði açýk bir þe-
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kilde konuþulmasý gereken bir grup normu olarak
ele almak etkili olacaktýr (22). Ayrýca, grup
üyelerinin psikoterapi sürecinde kendilerini açtýklarý noktalarýn gizlilik çerçevesinde korunmasýnýn
grup üyelerinin bir hakký olarak ele alýnmasý gerektiði vurgulanmaktadýr (26). Bunlara ek olarak,
gizliliðin bozulmasýnda grup üyelerinin kendi
sorumluluklarýnýn neler olduðunun, gizliliðin kasýtlý
olmadan nasýl delinebildiðinin (28) ve gizliliðin
bozulmasýnýn olasý sonuçlarýnýn neler olduðunun
grup üyeleriyle tartýþýlmasý önerilmektedir (22).
Gizliliðin bozulmasýnýn sonuçlarý arasýnda gizliliði
bozan kiþinin psikoterapideki kiþisel sürecinin de
sekteye uðramasý, piþmanlýk ve suçluluk duygularýyla birlikte gruba uyum saðlamasýnýn zorlaþmasý
ve kendisiyle ilgili yaptýðý paylaþýmlarýn baþkalarýyla paylaþýlabileceði ihtimalini düþünerek gruba
gizlilik konusundaki güvenini yitirmesi yer alabilir.
Sonuç olarak, grup psikoterapisi sürecinde gizlilik
ilkesine sadýk kalýnmasý ve bu ilkenin grup üyelerine açýk ve anlaþýlýr bir þekilde aktarýlmasý,
psikoterapi sürecinin saðlýklý bir þekilde ilerleyebilmesi açýsýndan önemlidir.
Kayýt Tutma
Kayýt tutma; hafýzaya tam olarak güvenmenin güç
olmasý, meslek grubundan diðer insanlarla bilgi
alýþveriþi sýrasýnda kolaylýk saðlamasý ve verilen
hizmetin belgelendirilmiþ bir þekilde saklanmasýna
olanak saðlamasý bakýmýndan önem taþýmaktadýr
(26). Amerikan Psikologlar Birliði (9), kayýt tutmanýn psikoterapi hizmeti alan kiþinin yarar saðlamasý için yapýlmasý gereken bir eylem olduðunu
belirtmiþtir. Etik açýdan uygun bir kayýt hizmet alan
kiþiyi tanýtýcý bilgileri, ilk görüþme tarihini, þikâyet
öyküsünü, týbbi öyküyü, konulan tanýlarla ilgili bilgileri, tedavi planýný ve ilerleme notlarýný, süreç
içinde yapýlan ölçümleri, ücret ve ödeme bilgilerini
ve bitiþ sürecini içermelidir (29). Buna ek olarak,
intihar düþünceleri ya da baþkalarýna zarar verme
fikir ve davranýþlarýnýn özel bir duyarlýlýkla
kaydedilmesi gerekmektedir. Tutulan kayýtlarýn
hizmet alan kiþinin öyküsünün ve þikâyetlerinin
hem biricikliðini hem de karmaþýk doðasýný yansýtmasý gerekmektedir (30).
Grup psikoterapisinde kayýt tutmayla ilgili yapýlan
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çalýþmalar sýnýrlý sayýdadýr. AÖPE etik kurallarýnda
son oturumdan sonra 5 yýl süresince tam kayýtlarýn
ve 10 yýl süresince anlamlý özetlerin saklanmasý
gerektiði belirtilmektedir (9). Amerikan Grup
Psikoterapisi Birliði (16) tarafýndan yazýlan etik
kodlarda ise grup psikoterapilerinde kayýt tutmayla
ilgili bir kurala rastlanmamýþtýr. Grup psikoterapilerinde kayýt tutmanýn temel ikilemi, kayýtlarýn her
bir grup üyesi için mi yoksa grubun geneli için mi
tutulacaðýdýr (31). Grup sürecine iliþkin kayýt tutulduðunda; grup üyelerinden biri için kayýtlar yoluyla
edinilmesi gereken bilgiler, diðer grup üyelerinin
bilgilerini de ifþa etmeyi gerektirebilir. Öte yandan,
grup süreci içerisinde bireysel olarak tutulan kayýtlar grup üyesinin baðlam içindeki davranýþlarýný ve
psikolojik sürecini açýklamakta yetersiz kalabilir ya
da psikoterapist grubun genel iþleyiþini takip
etmekte güçlük çekebilir (31). Gizlilik ilkesinin
önemi göz önünde bulundurulduðunda grup
üyelerine dair bireysel notlarýn alýnmasý gerektiði
görülmektedir (31), ancak psikoterapistin grup
üyelerinin baðlam içindeki süreçlerinin kimlik bilgilerinin yer almadýðý baðlam notlarý olarak
kaydedilmesinin grubun genel iþleyiþini takip
etmek açýsýndan faydalý olacaðý düþünülmektedir.
Grup psikoterapistlerinin kayýt tutma ve kayýtlarýn
saklanmasý sürecinde dikkat etmesi gereken birçok
nokta bulunmaktadýr. Bunlar arasýnda kiþisel notlarýn güvenli bir þekilde saklanmasý ve bilgileri
üçüncü kiþi ya da kurumlarla paylaþýrken bu
konunun ayrýntýlý bir þekilde grup üyesine aktarýlmasý bulunmaktadýr (31).
Sonuç olarak, grup psikoterapi süreci kayýt tutmanýn etik yükümlülükleri konusunda psikoterapistleri birçok etik ikilem ile karþý karþýya býrakmaktadýr. Kayýt tutma sürecinin grup üyelerinin
bireysel süreçlerini ve grubun sürecini olumsuz
yönde etkilemeyecek þekilde uygulanmasý gerekmektedir.
Mali Konular
Psikoterapistlerin ücret konusunun etik gereklilikleri ve yasal süreçleri baðlamýnda rahat hareket
edemedikleri gözlemlenebilmektedir (32). Grup
psikoterapilerinde psikoterapistin mali düzenlemelerle ilgili yaþadýðý zorluklar grubun yapýsýný ve
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dinamiðini yansýtýyor olabileceði gibi, psikoterapistin kendi özgeciliðini ya da hýrsýný da yansýtabilmektedir. Bu nedenle, psikoterapistin paranýn
kendisi ve grup üyelerince ne anlama geldiðini
anlayabilmesi, bu konuyu grup üyeleriyle açýk ve
net bir þekilde konuþabilmesi ve grup üyelerinin bu
konudaki görüþlerine karþý duyarlý olmasý gerekmektedir (33). Psikoterapistlerin ücret alma ve
mali meselelerin onlar ve grup üyeleri için hangi
anlamlarý ifade ettiði konusunda farkýndalýk kazanmalarý ve bu konularý grup üyeleriyle iþbirliði içinde
düzenlemeleri hem psikoterapistlerin hem de grup
üyelerinin etik kurallara uygun olarak davranabilmeleri açýsýndan belirleyici olabilir.
Grup psikoterapilerinde mali konularýn düzenlenmesinde birçok zorlukla karþýlaþýlmaktadýr. Ücretin
üyeler arasýnda farklýlaþmasý, sigorta primlerinin
belirlenmesi ve sigorta þirketlerinin mali düzenlemeleri mali konularda karþýlaþýlan zorluklardan
bazýlarýdýr (21). Psikoterapi ücretinin grup üyeleri
arasýnda farklýlaþmasýnýn avantajlarý ve dezavantajlarý bulunmaktadýr. Ücretin herkes için standart
olmasý grup sürecinde bir avantaja dönüþebilmektedir. Ancak, bir grup üyesi tarafýndan pahalý
olarak algýlanan bir miktar baþka bir grup üyesi için
rahatsýz edici derecede düþük olabilmektedir. Bu
nedenle, psikoterapistler mali düzenlemeleri kiþiye
özel olarak yapmayý tercih edebilmektedir (19). Bu
düzenlemeler, grup üyelerini seçme ve sürecin
devamýný saðlamada psikoterapiste kolaylýk ve
esneklik saðlayabilmektedir. Ancak, grup üyeleri
arasýnda bu düzenlemelerin algýlanýþ ve yorumlanýþ
þekli dikkatli bir þekilde incelenmelidir.
Psikoterapideki mali konular bilgilendirilmiþ
onamda mümkün olan en kýsa zamanda belirgin bir
þekilde grup üyelerine aktarýlmalýdýr (8). Ayrýca,
bilgilendirilmiþ onam formu gelecekte yapýlacak
ücret düzenlemelerine dair bilgileri (örn. ücret
zammý, hangi tarihlerde ödeneceði) de içermelidir
(34). Bunlarýn yanýnda, 24 saat öncesinden haber
verilmeksizin katýlým gösterilmeyen seanslarýn
ücretlendirileceði bilgisi, eðer psikoterapistin bu
þekilde bir uygulamasý varsa, bilgilendirilmiþ onam
formunda belirtilmelidir (33). Bilgilendirilmiþ
onam dahilinde yapýlan bu düzenlemeler, psikoterapi hizmeti alanlarýn mali konularýn grup
seanslarýnýn doðal bir parçasý olduðunun ve her
türlü grup iletiþiminin ve normunun para konu84

larýný da kapsadýðýnýn farkýna varmalarýna yardýmcý
olmaktadýr (35).
Ücretlerin ödenmeden birikmesini ve bu durumda
ortaya çýkabilecek utanç ve suçluluðu önlemek de
psikoterapistlerin
etik
sorumluluðudur.
Psikoterapistlerin seanslarýn toplu olarak ödenmesi
ya da belirlenen miktarýn üzerinde yapýlan ödemeler karþýsýnda dikkatli olmasý gerekmektedir (33).
Ayrýca, biriken ücretin yasal yollarý kullanarak
talep edildiði durumlarda psikoterapistin kiþiyi
önceden bilgilendirmesi etik bir yükümlülüktür (8).
Sonuç olarak, mali konularda uyulmasý gereken
etik kurallar psikoterapistler için de uyulmasý zor
bir hale gelebilmektedir. Ancak, mali konularýn
grubun genel bir normu olarak sürece katýlmasý
psikoterapi sürecinin daha saðlýklý bir þekilde
devam edebilmesine katký saðlayacaktýr.
Çoklu Ýliþkiler
Çoklu iliþkiler birçok farklý þekilde ortaya çýkabilmektedir. Bunlar arasýnda profesyonelin bir
kiþiyle hem mesleki hem de meslek dýþý bir iliþki
içinde olmasý, kiþinin profesyonelin mesleki ya da
yakýn bir iliþki içinde olduðu biriyle iliþkisinin
olmasý ve profesyonelin kiþi ile ya da kiþiye yakýn
baþka biriyle gelecekte iliþki içine girmeye söz vermesi bulunmaktadýr (10). Çoklu iliþkilerin bir etik
problem olarak ortaya çýkmasý bireysel psikoterapilerde önemli bir sýnýr ihlali olarak tartýþýlmaktadýr; ancak grup psikoterapisi süreci birçok insaný
barýndýrdýðýndan çoklu iliþkiler kuralýnýn etik uygulamasý daha öngörülemez ve karmaþýk bir hale
gelmektedir (1).
Çoklu iliþkilerden kaçýnýlmasý grup psikoterapisi
sürecinin saðlýklý bir þekilde ilerleyebilmesi açýsýndan önemli olmakla birlikte; çoklu iliþkiler bazý
durumlarda kaçýnýlmaz olabilmektedir. Örneðin,
kýdemli grup psikoterapistleri ve grup psikoterapisi
eðitimi alan öðrenciler; grup psikoterapisi süreci
yürüttükleri kiþilerle iþ arkadaþý, eðitmen ve süpervizör gibi birçok farklý rolde bir araya gelebilmekte
ve psikoterapi dýþýnda sosyal etkileþimler
görülebilmektedir. Bu nedenle, belirgin durumlarda çoklu iliþkilerin psikoterapi sürecinin karmaþýk
bir doðasý olarak algýlanmasý gerektiði savunulmakKlinik Psikiyatri 2018;21:79-88
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tadýr (36). Çoklu iliþkilerin kaçýnýlmaz olduðu
durumlarda hem profesyonellerin hem de birden
fazla rolde iletiþim kurulan kiþilerin çoklu iliþkilerin
süreci ve olasý olumsuz sonuçlarýyla ilgili farkýndalýklarýnýn olmasý gerektiði düþünülmektedir.
Ayrýca, çoklu iliþkiler nedeniyle ortaya çýkabilecek
sorunlarý çözebilmek için önceden geliþtirilmiþ
düþünce ve baþa çýkma stratejilerinin kiþilerin
repertuvarýnda yer almasý olasý sorunlarýn etkili bir
þekilde çözülebilmesine katký saðlayacaktýr.
Grup psikoterapisinde çoklu iliþkilerin bulunmasý
gizlilik ilkesinin ihmal edilmesine (34) ve böylece
grup içi etkileþimin zarar görmesine ve psikoteröpatik saðaltým gücünün azalmasýna neden olabilmektedir (34,36). Bu nedenle, grup psikoterapistlerinin grup üyelerinin çoklu iliþki kurma
olasýlýklarý konusunda duyarlý olmasý gerektiði
düþünülmektedir. Ayrýca, grup psikoterapistlerinin
çoklu iliþkilerin ne þekillerde ortaya çýkabileceðini,
bireysel süreçleri ve grup sürecini nasýl etkileyebileceðini, avantajlarýný ve dezavantajlarýný ve çoklu
iliþkilerin kaçýnýlmaz olduðu durumlarda verilen
tepkilerin nasýl þekillendirilmesi gerektiðini grup
üyeleriyle ayrýntýlý bir þekilde konuþmasý çoklu
iliþkilerin olasý zararlarýnýn en aza indirilmesine
katký saðlayacaktýr.
Sonuç olarak, çoklu iliþkiler grup psikoterapisi
sürecinde kaçýnýlmaz bir durum olabilmekle birlikte, psikoterapi sürecine zarar verebilecek bir
durum
olarak
deðerlendirilmektedir.
Psikoterapistlerin grup üyelerini çoklu iliþkilerin
doðasý, oluþumu ve olasý sonuçlarýyla ilgili eðitmesi
ve ortaya çýkabilecek çoklu iliþkilere karþý duyarlý
olmasý gerekmektedir.
Psikoterapiyi sonlandýrma
Psikoterapiyi sonlandýrmak genellikle psikoterapi
sürecinde konulan hedeflerin gerçekleþtirildiði ya
da psikoterapinin baþka nedenlerle bitmesi gerektiðini ifade etmektedir (5). Psikoterapi süreci
devam ederken grup üyelerinden biri ya da birkaçý
nedenini belirtmeden gruptan ayrýlabilir ya da
yaþamýna bilinçli bir þekilde son verebilir. Bunlarýn
yanýnda, psikoterapist gruba uyum saðlayamayan
ya da grubun uyumunu bozan bir grup üyesinden
psikoterapiyi sonlandýrmasýný isteyebilir. Ayrýca,
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psikoterapistin kendisi de hastalýk, emeklilik ve
taþýnma gibi nedenlerle psikoterapiye son vermek
isteyebilir. Psikoterapist bu gibi durumlarla baþa
çýkmak için önceden hazýrlýklý olmalý ve bu gibi
durumlarýn yol açabileceði etik ikilemlerin farkýnda
olmalýdýr (37).
Amerikan Psikologlar Birliði etik kodlarý Madde
10.10a (10), "Psikologlar hastanýn verilen hizmete
daha fazla ihtiyacý olmadýðýný, verilen hizmetin
yararý olmadýðýný ya da devam eden hizmetin hastaya zarar verdiðini açýk bir þekilde gördüðü zaman
psikoterapiyi sonlandýrýr" ibaresini içermektedir.
Madde 10.10c'ye göre, "Hastalarýn hareketleri ya
da
üçüncü
þahýslar
tarafýndan
yapýlan
engellemelerin dýþýnda, psikoterapi sonlandýrýlmadan önce psikologlar danýþmanlýk verir ve hastaya uygun olan alternatif hizmet saðlayýcýlarýný
önerir." Benzer þekilde, AÖPE etik kurallarý kapsamýnda uygulanan psikoterapi hizmetinin grup
üyesine yarar saðlamadýðý durumlarda sürecin sonlandýrýlmasý ve grup üyesinin baþka yardým kaynaklarýna yönlendirilmesi gerektiði bulunmaktadýr
(9). Psikoterapistlerin psikoterapi sürecinin bittiði
durumlarda bu etik kurallarý göz önünde bulundurmasý gerekmektedir. Etik kurallar çerçevesinde
ilerlemeye ek olarak, psikoterapiyi sonlandýrma
sürecinin bilgilendirilmiþ onam dâhilinde tartýþýlmasý ve grup üyelerinin psikoterapinin sonlandýrýlmasý hususunda aktif bir þekilde ve zaman kýsýtlamasý olmadan hazýrlanmasý psikoterapistin etik
yükümlülüklerindendir. Ayrýca, bir grup üyesinin
psikoterapi sürecini yarýda kesmesinin grubun
diðer üyeleri üzerinde yarattýðý etkinin incelenmesi
ve ortaya çýkan belirsizlikle baþa çýkýlmasý psikoterapistin görevlerindendir. Psikoterapist, gruptan
ayrýlan üyenin gizlilik hakkýna saygý duyulmasý ve
kalan üyelerin bu durumu anlamlandýrabilmesi için
gerekli bilginin verilmesi hususundaki dengeyi
korumalýdýr (38).
Sonuç olarak, psikoterapistler grup psikoterapisi
sürecinin bireysel ya da bir bütün olarak sonlandýrýlmasý durumlarýnda yerine getirmeleri
gereken etik yükümlülüklerin farkýnda olmalýdýr.
Psikoterapiyi sonlandýrma sürecinde grup üyeleri
zaman kýsýtlamasý olmadan hazýrlanmalý, bu
sürecin üyeler üzerindeki etkileri anlaþýlmalý ve
gizlilik ilkesinin uygulanmasýna devam edilmelidir.
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SONUÇ
Grup psikoterapileri alanýnda yapýlan çalýþmalar
grup psikoterapisi uygulamalarýnýn faydalý, etkili ve
uygun maliyetli olduðunu göstermektedir (39).
Grup psikoterapilerinin etkili bir þekilde
yürütülebilmesi ve olasý zarar verici durumlarýn
ortaya çýkmasýnýn önlenmesi bakýmýndan etik
ilkelere uygun uygulamalarýn yapýlmasý öncelikli
önem arz etmektedir. Bu nedenle, grup psikoterapi
uygulamalarýnda içselleþtirilmesi gereken etik
kurallarýn incelenmesi, geliþtirilmesi ve uygulanmasý grup psikoterapi uygulayýcýlarý, grup üyeleri ve
psikoterapi uygulamalarýnýn toplumdaki yeri
bakýmýndan önemlidir. Bu deðerlendirme yazýsýnda
grup psikoterapilerinde etik ikilemlerin ortaya çýkabileceði alanlar olan psikoterapistin yetkinliði,
grubun oluþturulma süreci, bilgilendirilmiþ onam,
gizlilik, mali konular, kayýt tutma, çoklu iliþkiler ve
psikoterapinin sonlandýrýlmasý konularýnýn incelenmesi amaçlanmýþtýr. Genel anlamda, bu konulara
deðinen etik kurallarýn ve uygulamalarýn kapsamý
ve uygulanýþý tartýþýlmaktadýr. Bu sayede grup
psikoterapi uygulamalarýndaki etik konulara dikkat
çekmek ve bu konudaki eksiklikleri belirleyerek
uygulayýcýlara ve araþtýrmacýlara faydalý bir kaynak
saðlamak hedeflenmiþtir.
Grup psikoterapilerine dair etik kurallar içeren en
güncel etik kodlar Amerikan Grup Psikoterapi
Birliði ve AÖPE tarafýndan belirlenmiþtir (9,16).
Grup psikoterapilerinde etik kurallarýn genel hatlarýnýn belirlenmesi, hem psikoterapistlerin grup
sürecini yönetirken ihtiyaç duyduklarý rehberliðe
ulaþmalarýnda hem de grup üyelerinin psikoterapi
sürecinden saðladýklarý faydalarýn artmasýnda
önemli roller oynamaktadýr. Etik kurallar baðlamlara özgü ayrýntýlarý yakalamakta yetersiz kalabilmektedir, çünkü her psikoterapistin uygulamasý
kendine özgü özellikler taþýmakta ve bu özelliklerin
genel kurallar bütününü kapsamadýðý durumlara
rastlanabilmektedir. Örneðin, grup psikoterapi
uygulamalarýnda çoklu iliþkiler, mali düzenlemeler
ya da psikoterapinin sonlandýrýlmasý süreçleri
psikoterapi sürecinin biricikliðini ve içinde
bulunulan kültürün özelliklerini yansýtacak örnekleri içerebilmektedir. Bu kapsamda, profesyonellerin etik konularda her zaman dikkatli olmalarýnýn
ve çoklu etik problemleri çözmek için hatýrý sayýlýr
ölçüde bilgiye sahip olmalarýnýn yanýnda, bu kural86

larýn uygunluðunu farklý baðlamlar içinde tekrar
tekrar deðerlendirmeleri gerekmektedir (21). Etik
yükümlülüklerin farklý baðlamlarda deðerlendirilmesi sýrasýnda alandaki diðer profesyonellerden görüþ alýnmasý ve süpervizyon
görüþmelerinin yapýlmasý uygulamalarýn etik yönden uygunluðuna katký saðlayacaktýr.
Psikoterapi uygulamalarýnda grup psikoterapistlerinin zihinsel ve duygusal yetkinliðin önemini göz
önünde bulundurarak uygulanan teknik ve stratejilerin ne düzeyde etkili olduðunu ya da olmadýðýný
bilmeleri gerekmektedir. Ayrýca, uygulayýcýlarýn
kendilerinin de hata yapabilecek kiþiler olduklarýnýn farkýnda olmalarý, kendilerini gözlemlemeleri ve kendi kiþisel güçlükleri ile zayýflýklarý
hakkýnda içgörüye sahip olmalarý gerekmektedir.
Grup psikoterapilerinde temel alýnan yazýlý etik
ilkelerin de hem zihinsel hem de duygusal yetkinliði
barýndýran ögeler içermesi bu alanda çalýþan profesyonellere yol gösterecektir. Bu kapsamda
yazýlan etik ilkelerin profesyonellerin duygusal
yetkinliðini tehdit edebilecek duygusal güçlüklerin
ve ihtiyaçlarýn farkýnda olmasýný ve bu tehditlerin
engellenebilmesi için gerekli önlemleri (örn. süpervizyon) almasýný içermesi psikoterapide duygusal
yetkinliðin önemini ortaya koyacaktýr. Bunun
yanýnda, grup psikoterapi uygulamalarý gerçekleþtirmek üzere eðitilen öðrencilerin ve profesyonellerin grup psikoterapi uygulamalarýný hem
zihinsel hem de duygusal yetkinlik ile yürütebilmeleri için gerekli niteliklerle donatýlmýþ programlara ulaþmalarý saðlanmalýdýr.
Grup psikoterapisi sürecinde ortaya çýkan ya da
çýkabilecek olan etik problemlerin grup üyeleriyle
iþbirliði içinde çözümlenmesi grup üyelerinin
süreçte aktif olarak rol almalarý ve olasý
suçluluk/utanç duygularýnýn belirlenmesi açýsýndan
önemlidir. Etik açýdan uygun olmayan durumlarýn
grup üyeleriyle açýk ve anlaþýlýr bir þekilde konuþulmasý, grup sürecinin bu durumlardan ne þekillerde
etkilenebileceðinin deðerlendirilmesi ve uygulamalarýn etik kurallar çerçevesinde nasýl düzenleneceðinin belirlenmesi, etik problemlerin olumsuz sonuçlarýyla baþa çýkmada etkili olacaktýr.
Grup psikoterapilerinde ortaya çýkabilecek olan
etik problemlerin incelenmesi ve bu konuda hem
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çalýþanlara hem de psikoterapist adaylarýna farkýndalýk kazandýrýlmasý amacýyla yürütülen çalýþmalarýn sýnýrlý olduðu görülmektedir. Ayrýca, grup
psikoterapileri alanýnda psikolojideki son
geliþmelere paralel olarak yeni çalýþmalarýn
yürütülmesi gerekmektedir. Örneðin, son dönemlerde sanal psikoterapi gruplarý yaygýnlýk kazanmaya baþlamýþtýr (40). Alan yazýn incelendiðinde,
bu grup psikoterapisi uygulamalarýnýn etik bileþenleri konusunda herhangi bir çalýþmaya rastlanmamýþtýr. Ancak, sanal ortamda yapýlan grup
psikoterapilerinin de gizlilik, bilgilerin saklanmasý,
bilgilendirilmiþ onamýn saðlýklý bir þekilde üyelerle
paylaþýlmasý ve çoklu iliþkilerin önlenmesi gibi
konularda birçok etik ikilem ortaya çýkarabileceði
aþikârdýr. Bu nedenle, bu alanda öncü çalýþmalarýn
yapýlýp, hem uygulayýcýlar hem de araþtýrmacýlarýn
bu konuda farkýndalýk kazanmasýnýn önü açýlmalýdýr.

Sonuç olarak, grup psikoterapilerinde etik kurallarýn incelenmesi, araþtýrýlmasý, tartýþýlmasý ve etik
kodlarýn grup psikoterapiler baðlamýnda detaylandýrýlmasý gerekmektedir. Ayrýca, grup psikoterapilerinde ortaya çýkan etik problemlerin grup
üyelerinin aktif katýlýmlarýyla deðerlendirilmesi ve
çözümlenmesi psikoterapi sürecinin etkili bir þekilde yürütülmesine katký saðlayacaktýr.

Yazýþma adresi: Arþ. Gör. Cansu Alsancak Akbulut, Ankara
Üniversitesi Dil Tarih ve Coðrafya Fakültesi, Psikoloji A.D.,
Ankara cansualsancakk@gmail.com
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