Uluslararası Katılımlı
44. Grup Psikoterapileri Kongresi
Grup Uygulamaları Katılımı Etik Kuralları
Sayın Katılımcı
Grup Psikoterapileri Kongresi içinde her yıl düzenlenen grup uygulamalarına katılmak
istediğinizi beyan etmiş bulunmaktasınız.
Kongremiz Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü faaliyeti olarak düzenlenmekte
olup bu kongrede çeşitli oturumlar ve grup uygulamaları yapılmaktadır.
Katılmayı seçtiğiniz grup uygulamaları her biri 4 birim saat süren üç oturumdan
oluşmaktadır. Bu uygulamalar her ne kadar kongre etkinliği içerisin de olsa da etkileşimsel
derinliği ve uygulama şekli ile bir grup psikoterapileri çalışmasıdır ve evrensel grup
psikoterapileri ilkelerine tabidir. Bu açıdan grup uygulamasına katılan her kongre katılımcısı
aşağıda belirtilen kurallara uyacağını taahhüt etmek durumundadır.
Lütfen aşağıda belirtilen ilkeleri dikkatlice okuyunuz ve gruplara katılım talebiniz ve
katılımınız bu ilkelere uyacağınızı taahhüt ettiğinizi belirtmektedir.
Grup Psikoterapileri Kongresi Grup Uygulaması Katılımcısı olarak
1. Grup uygulaması sırasında edinilen - kuramsal bilgiler dışında - grubumun katılımcısı
olan grup üyelerine ait bilgileri, grup üyelerinin ve grubun yaşantısal süreçlerinin
içeriğini başka bir ortamda paylaşmayacağımı,
2. Grup uygulaması sırasında diğer katılımcı ya da katılımcıların zararına olabilecek her
hangi bir davranış ya da tutum içerisinde bulunmayacağımı,
3. Uygulamalar sırasında örneğin rol alma, rol verme, grup oyunları, paylaşımlar gibi
diğer gurup üyeleri ile yapılacak etkinliklerde kişilerin ruhsal, bedensel, cinsel
sınırlarını gözeteceğimi ve ihlal etmeyeceğimi
4. Grup uygulamaları sırasında hiçbir koşulda ses, görüntü, içerik kaydı gibi uygulamanın
tamamı ya da bir kısmının dijital/analog bir cihaz ile kaydını yapmayacağımı
5. Grup uygulaması sırasında kendimde ya da bir başka katılımcıda ortaya çıkan ve grup
sonrasında da devam eden aşırı ruhsal etkilenme durumunda grup
yöneticisi/yöneticilerini derhal bilgilendireceğimi
6. Bir grup üyesi olarak diğer üyelerin faydasını gözeteceğimi, kişilerin başta temel insan
hakları olmak üzere cinsel, inançsal ve aidiyet haklarına riayet edeceğimi
7. Uygulamalar sırasında grup psikoterapileri uygulamaları etik kodlarında bildirilen etik
kodlara ve mensup olduğum meslek disiplinin uygulama/ruh sağlığı uygulamaları
genel etik ilkelerine uyacağımı
8. Bu ilkelerden her hangi birinin tamamen ya da kısmen ihlal etmem durumunda yasal
ve etik açıdan sorumlu olduğumu
Kabul ve taahhüt ederim.

