
AİLE TERAPİSİNİN TEMELLERİ 

Aile Terapisi Süreci



• Danışmanın kuramsal yönelimi ne olursa olsun aile danışmasının belli
aşamaları vardır.

• Örneğin, bağlı oldukları kuram ne olursa olsun bütün aile
danışmanları;
• aile üyeleri arasındaki iletişime açıklık kazandırmak,
• dirençle baş etmek ve
• işlevsel olmayan davranışları değiştirmek gibi ortak terapötik etkinliklerde
bulunurlar.



• Bu sunumda;
• Bir kişi olarak aile danışmanı
• Aile danışmasında karşılaşılan olası sorunlar.
• Aile danışmasının değişik aşamalarındaki süreçler



Bir Kişi Olarak Aile Danışmanı

• Aile terapisi sürecinde danışmanın kişiliği önemlidir
• Danışmanın verimliliği ve etkililiği üzerinde danışmanın kişilik
özelliklerinin kullandığı müdahale yöntemlerinin hepsinden daha
önemli olduğu görülmektedir
• Aile danışması alanına bireyler sırf zeki oldukları, dili iyi kullandıkları,
sistemler kuramına veya bireylerin değişim sürecine ilgi duydukları
için girmemelidirler.



Bir Kişi Olarak Aile Danışmanı

• Örneğin geldikleri ailelerde olumsuz yaşantıları olmuş bireyler
kendilerini ailelerle başeder durumda görmeyebilirler veya başetmek
istemeyebilirler

• Zor ailelerle çalışan danışmanlar sıklıkla kendileri de hem bireysel
hem de aile danışması almak durumunda kalabiliyorlar

• Kısacası, aile danışmanı olmak ve ruhsal olarak sağlıklı kalmak kolay
değildir.



Ailelerle çalışan danışmanların karşılaştıkları temel 
stresöler şunlardır:

• Danışan ailenin sorunlarını dinlemekten ötürü depresyon
belirtilerinde artış,
• Yapılan işin yoğunluğundan ötürü danışmanın kendi ailesine zaman
ayıramaması,
• Danışmanın ailesinin gerçekçi olmayan beklentileri ve mesleki statü
ve etkinliklerinden ötürü danışmanın ailesine psikolojik olarak mesafe
koyması



Aile danışmasının danışmana birçok katkısı da vardır:

• Kendi aile sorunlarına çareler bulmak;
• İşlevsel olmayan (sağlıksız) aile dinamiklerinde kendi rolünü kabul
etme;
• Kendi ailesinin daha derin bir şekilde kıymetini bilme ve
• Etkili iletişim kurma konusunda istek ve beceri edinme



Bir Kişi Olarak Aile Danışmanı 

• İlk olarak, evlilik ve aile danışmanı "bir iyileştirici/çare bulucu (healer)
olmalıdır: Bir yandan diğer insanların zorlukları ve yaşadıkları acılar
konusunda terapötik diyalog kurmaya hevesli ve aynı zamanda da bu
insanların güçlü yönlerine, değerlerine ve estetik tercihlerine saygıyı
koruyabilmelidir



Bir Kişi Olarak Aile Danışmanı

• Bunu yapabilecek hale gelmek ise farkındalık, mesleğe gönülden
adanmışlık ve ruhsal olarak istikrarlı olmayı gerektirir.
• Dolayısıyla da bu dengeye olaşabilenler fevkalade bireylerdir.
• Yine de, insanların kendilerini yetkin danışmanlar olarak görebilmeleri
zaman almaktadır- çoğu kez 5-6 yıllık tecrübeden sonra bu noktaya
varırlar



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Aşırı Vurgu

• Evlilik ve aile danışmanları bazan birşeyleri ziayedesiyle yapmaya
çalışırlar
• Aşağıda bu grupta toplayabileceğim birkaç grup danışman davranışı
özetlenmiştir:



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Detaylara Aşırı Vurgu

• Aile danışmasının temel iki bileşeni süreç ve içeriktir. Aileler tedavi
için başvurduklarında genellikle odaklandıkları kısım içeriktir- yani
söylenecek olan şeydir.
• Örneğin, bir adam karısından neden boşanmak istediğini, okula
gitmeyi ret eden ergen kız bunun nedenlerini ya da bir çiftin kadın
parneri depresyonla olan mücadelesini dile getirmeye odaklanmak
isteyecektir.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Fazlasıyla Herkesi Mutlu/Memnut Etmeye Çabalamak

• Bazen danışmanlar, aileler odalarını terk ettiklerinde gerginlik gibi
nahoş duygularla ayrılmalarından rahatsız olurlar.

• Danışmanın bu hassasiyetinin nedeni ise kendi yeterliğine ilişkin
endişesidir



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Fazlasıyla Herkesi Mutlu/Memnut Etmeye Çabalamak

• Ama terapötik süreçte kimi eksiklerin olması da kaçınılmazdır.
• Bu eksikler (friction) yararlı da olabilirler.
• Aileler oturumu böyle karışık duygularla terk etmek üzereyken
danışman paradoksal ricalarda bulunabilir.
• Aileye gelecek hafta geldiklerine kadar bu his/durumda kalmalarını
veya “yavaş gitmelerini” ve alelacele çözümler bulmaya
çalışmamalarını isteyebilir.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Fazlasıyla Herkesi Mutlu/Memnut Etmeye Çabalamak

• Ailelerin sorunu çözüp-çözmediklerinden bağımsız olarak, danışman
bir sonraki oturumda ailenin o ayrılırkenki huzursuz durumları
karşısında ne yaptıkları sorulabilir.
• Bu sorunun yanıtından alınacak bilgi aslında danışmana ailenin eldeki
sorunlar karşısında nasıl stratejilere başvurduklarına ilişkin bilgi
verecektir.
• Buradan yeni temalara yönelinebilir.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Sözel İfadeler Aşırı Vurgu

• İyi seçilmiş sözcüklerin aile üzerinde manidar terapötik etkisi olabilir.
• Mesela, aileyi yaşadıkları sıkıntıların ve bunlar karşısında geçmişte
kullandıkları stratejilerin normal olduğu konusunda sözel olarak
söyleyebilir.
• Birçok durumda danışmanın birşeyleri tam olarak nasıl ifade ettiği
hatırlanmaz.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Sözel İfadeler Aşırı Vurgu

• Danışmanların söylediklerinin etkisini anlamanız için kendi kendinize
bugüne kadar size söylenen tavsiyelerden kaçta kaçını
hatırlayabildiğinizi sorarak görebilirsiniz.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Sözel İfadeler Aşırı Vurgu

• Birşeyleri öğretebilirler, söylenenlere tepkiler verirler, sorular sorar,
davranışlarıyla model olur ve de ev ödevleri verirler.
• Başka bir deyişle, danışmanların sarf edecekleri sözlerin danışanlarını
en iyi şekilde etkileyebilecekleri zamanları iyi sezmeleri/görmeleri
gerekir.
• Bunun ne zaman yapıldığı önemlidir.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Sözel İfadeler Aşırı Vurgu

• Örneğin, danışman el işaretlerini (tıpkı bir trafik polisin yaptığı gibi)
aile üyelerinde söz verirken kullanabilir.
• Aileler söylenen herşeyi hatırlayamayabilirler ama danışmanların
sözel olamayan davranışları daha kalıcı izler bırakabilir.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Hızlıcak Bir N eticeye Ulaşmaya Çalışmak

• Kimi zaman danışmaya iki oturumdur gelen bir aile artık gelmelerine
gerek kalmadığını çok daha iyi durumda olduklarını ve danışmayı
sonlandırmaya hazır olduklarını söylerler.
• Elbette ender de olsa bunun doğru olduğu durumlar vardır.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Hızlıcak Bir N eticeye Ulaşmaya Çalışmak

• Ama ailelerin çok büyük bir kısmı meselelerini konuştukları için bir
öfori (euphoria; aşırı heyecan) yaşarlar ama birşeyleri konuşmak ayrı-
onları hakikaten değişritmek ayrı şeylerdir.
• Dolayısıyla, bu “sağlığa atlama” durumları çok nadiren başarılı bir
şekilde aile sorunlarını çözer.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Hızlıcak Bir N eticeye Ulaşmaya Çalışmak

• Örneğin, uygulamaları kısa süreli kuramlara dayanan bir danışman:

• "Durumunuzu on oturumda ele alacağız. Bu yüzden neyin 
değişmesini istiyorsanız mümkün olduğunca somut bir şekilde 
tanımlamanızı isteyeceğim” diyebilir.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Tek Aile Üyesine Fazlaca Odaklanma

• Günah keçisine!



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Tek Aile Üyesine Fazlaca Odaklanma

• Aileye, aile ilişkilerine dair bu sistemik bakış açısını sunmak herkesin 
kendi davranışlarının daha bir farkında olmasına ve kişisel olarak 
ailenin iyi oluşuna veya sorunlarına katkıda bulunduğunu görmesine 
yarar.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Eksik Vurgu

• Eksik vurgu aşırı vurgu kadar etkisiz bir yol olabilir.
• Birşeyleri yeterli derecede belirtmemek veya kritik bir zamanda
yapılması gereken bir müdahaleyi yapamamakla da aslında aile
etkileşimi konusunda yapacak birşey yok mesajı vermiş olur ki bu hiç
de yerinde bir mesaj değildir.
• Eksik vurgu birkaç değişik şekilde olabilir.
• Aşağıda en sıklıkla raslananlar ele alınmıştır.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Yapılandırmada Eksiklik

• Danışanlarla beraber danışmanın temel parametrelerini belirlemede 
zorluk çekmeye aile danışması literatüründe yapılandırma kavgası 
denir
• Bu kavgayı danışmanın kazanması gerekir. Yoksa aile üyeleri 

danışmayı yürütmüş olurlar ve bu da evdeki verimsiz örüntülerin 
oturumlarda tekrar edilmesini sağlayacaktır. 
• Bu kavgayı danışmanın yenebilmesi için tedavinin hangi koşullar 

altında-nasıl vuku bulacağını izah etmesiyle mümkün olur. 



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Yapılandırmada Eksiklik

• Danışanların ücretler, ödeme şekli, kendileriyle kullanılacak kuramsal
çerçeve/tedavi yaklaşımları, randevulara ilişkin kurallar, nasıl ve ne
zaman danışmanla irtibat kurabilecekleri, gizlilik ilkesine ilişkin
kurallar ve danışmanın eğitimi gibi konuları bilmeye hem ihtiyaç
duyarlar hem de buna hakları vardır
• Ailelere verilecek bu gibi bilgiler profesyonel bilgi formu ile
kolaylıkla yapılabilir.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Yapılandırmada Eksiklik

• Aile üyelerinin bu formu okumaları sağlanmalı ve forma ilişkin ifade
etmek istedikleri birşeylerin olup-olmadığı sorulmalıdır.
• Bu formla beraber bilgilendirilmiş onay formu (informed consent
brochure) verilebilir
• Bu iki formun beraber verilmesi demek, kendini açma formundaki
bilgilere yararlanılan kuram ve tekniker, danışma sürecinin arz
edebileceği riskler ve sınırlılıklar hakkında bilgilerin eklenmesidir



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Yapılandırmada Eksiklik

• Aile üyelerinin formu imzalamasıyla beraber psikolojik danışmanın
işleyişini anladıklarını ve bu sürece katılmayı onayladıklarını ifade
eder.
• İmzalanan bu formun bir kopyası da gerektiğinde hatırlatıcı bir işlevi
olsun diye aileye verilir.
• Terapinin ana hatlarını betimlenin dışında, danışman odayı da fiziksel
olarak terapötik etkileşime uygun hale getirmelidir.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Yapılandırmada Eksiklik

• Bu bazen oda içindeki mobilyaları herkesin birbiriyle doğrudan
etkileşimde bulumalarına uygun olacak şekilde düzenlemeyi
gerektirir.
• Bu sağlanan fiziksel yapı aynı zamanda esnek olmalıdır çünkü danışma
sürecinde, danışman bazen aile üyelerini fiziksel olarak birbirlerine
yaklaştırabilir/uzaklaştırabilir.



Profesyonel Bigli Metni

Profesyonel Bilgi Metni
Dr. Jane Smith 
123 Bulvarı No: 321 Ankara
000-1234567 

Aile Danışmasının Doğası



Profesyonel Bigli Metni

Eğitimim

Aile Danışması Süreci



Profesyonel Bigli Metni

Birinci aşama, ilk oturumlardır ve bu sırada sizin zorluklarınızı açığa 
kavuşturmal ve anlamaya çalışacağız. ........ 
İkinci aşama terapinin çalışma safhasıdır ve bu oturumlar boyunca 
sizler için işe yarayabilecek, ilişkilerinizi ve aile yaşamınıza katkısı 
olabilecek çözümlere odaklanacağız. ........
Danışma sürecinin son aşaması sonlandırmadır. .......



Profesyonel Bigli Metni

Aile Danışması Süresi ve Üçretler

Haklarınız

Acil Durumlar
Kliniğimzde 24 saat boyunca nöbetçi biri vardır. Bu servise belki 
ihtiyacınız olmayacak ama yine de numarası şudur: 000-1234567.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Özen ve İlgi Göstermede Eksiklik

• Birçok aile terapiye kaygı ile başlarlar.
• Hele danışmanın kendilerine insan gibi değil de “nesne” gibi baktığını
düşündüklerinde ve danışmanı çok katı ve uzak algıladıklarında bu
kaygı büsbütün artar.
• Etkili aile danışmanları diğer yardım hizmetlerindeki danışanları
önemseme, açıklık, duyarlılık, danışan meselelerine içten ilgi
gösterme, empati kurma ve gösterme gibi ortak prensipleri takip
ederler.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Aile Üyelerini Sürece Dahil Etmede Eksiklik

• Aile üyelerini psikolojik danışmaya dahil etmek herbir bireyler şahsen
ilgilenmeyi gerektirir.
• Baş sallama, herkesin elini sıkma ve herkesle göz teması kurma bu
ilgilenmenin örnekleridir
• Eğer aile üyelerinden biri dışlandığını hissederse bu durum söz
konusu kişinin açıkça katılmayı ret etmesi veya daha örtük bir şekilde
terapötik süreci sabote etme ihtimalini arttırır.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Aile Üyelerini Sürece Dahil Etmede Eksiklik

• Teker teker her bir aile üyesinin katılımını sağlamak zaman alacaktır
ama uzun vadede buna değeceketir.
• Danışmanlar yeni ailelerle tanıştıklarında herbirine zaman ayırmaya
özen göstermeleri son derece önemlidir.
• Hızlıcak herbir bireyin ilgileri ve hoşlanmadıkları şeyler hakkında bilgi
edinmeleri yararlı olacaktır.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Aile Üyelerini Sürece Dahil Etmede Eksiklik

• Bunun için danışmanlar çocuklarla okulları hakkında, ebeveynlerle de
iş ve aile yaşamları konularında konuşabilirler.
• Bunu yapmakla hem raport kurulur, hem bir işbirliği ortamı sağlanır
hem de herbir bireyin önemi vurgulanmış olunur.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Ailenin Problemleri Üzerinde Çalışmasına Eksik Vurgu

• Danışmanları yapılandırma kavgasını kazanmalıyken aile de
sorumluluk alma kavgasını kazanmalıdır
• Bu kavga ailenin değişmek için motive olmasıyla ilgilidir.
• Değişmek istemeyen bir aile ya erkenden danışmaya gelmeyi keser ya
da her hafta iş olsun diye gelmeye devam eder.
• Bu gibi durumlarda danışmanların yaptığı tam tersidir.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Ailenin Problemleri Üzerinde Çalışmasına Eksik Vurgu

• Aileler değişmek yönünde iyi çaba göstermediklerinde danışmanlar
da “aileleri evlerine götürürler” (aile ile ilgili düşünmeyi gittikleri her
yere taşırlar) bu da kendilerini bunaltmaktan başka bir şeye
yaramayabilir
• Ailenin sorumluluk didişmesinden başarılı çıkabilmesi için danışmanın
aile ile ellerindeki sorunlar çözümlendiği taktirde yaşamlarının nasıl
olabileceği konusunda hem tüm aileye yönelik hem de teker teker
bireylere yönelik olarak ele almasına bağlıdır.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Ailenin Problemleri Üzerinde Çalışmasına Eksik Vurgu

• Bu da bir bakıma aileye bir takım olasılıkları pazarlamak ve satmaya 
benzer 



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Sözlü Olmayan Aile Dinamiklerine Eksik Vurgu

• Sözlü olmayan mesajlar hertürlü terapötik sürecin ayrılmaz
parçasıdırlar
• Bu mesajlar bakışlar, ellerin kucakta birleştirilmesi veya hatta bireyin
sandalyesini uzağa yerleştirmesi gibi davranışlarla kendi gösterir.
• En yaygın sözlü olmayan ipuçları ise yüz ifadelerindedir.



Yeni Aile Terapistlerinde Sıkça Rastlanan Sorunlar
Sözlü Olmayan Aile Dinamiklerine Eksik Vurgu

• Sözlü olmayan aile dinamiklerine yeteri kadar dikkat etmeyen aile
danışmanları aile üyelerinin ifade ettiklerini sadece kısmen anlamış
ve iletmiş olurlar
• Bu da ailedeki can alıcı birşeylerin yeteri kadar terapötik diyaloğa
dahil edilmemesi ve dolayısıyla da arzunalan değişi kısıtlar nitelikte
olacaktır.



Uygun Süreç



Otutum Öncesi Yapılacaklar ve Planlama

• Aile danışması aile ve danışmanın ilk karşılaşmalarıyla başlar
• Genellikle ilk bağlantı aile üyelerinden birinin telefonla aramasıyla
olur.
• Genellikle bu telefon konuşmasını yapan aile üyesi değişimi en çok
isteyen kişidir ve danışma sürecine katılmaya en açık kişidir
• Bazı telefon konuşmaları danışmanlar dışında birilerince yanıtlanabilir
ama tercihen aile ilk konuşmayı danışmanın yapması çok daha yararlı
olacaktır



Otutum Öncesi Yapılacaklar ve Planlama

• Bunun nedenlerinden bir tanesi de danışman kimlerin oturumlara
katılacağı ve oturumların nasıl olacağına ilişkin sorulara yanıt verebilir.
• Danışman bu telefon konuşmasıyla belli bir oranda telefondaki aile
üyesiyle bir işbirliği ve raport kurmuş olur
• Telefonlara cevap vermekle danışmanlar kendilerini ve yeterliklerini
ailelere tanırmış olurlar.



Otutum Öncesi Yapılacaklar ve Planlama

• İsim, adress ve arayan kişinin telefon numarası.
• Özetle ne tür bir sorundan ötürü başvurulduğuna ilişkin bilgi almak
yararlı olacaktır.
• Kendilerini kimlerin/nerenin yönlendirdiği (söz konusu
merkez/danışman/kliniğe), daha önceki tedavilere ilişkin özet bilgi ve
(varsa) ödemelerin nasıl yapılacağı konusunda bilgilerin alınması yine
yararlı olacaktır.
• Bu ilk konuşmanın tonu ve havası ailenin danışmaya gelip-
gelememesi yönündeki kararını etileyebilir.



Otutum Öncesi Yapılacaklar ve Planlama

• Eğer telefona cevap veren kişi ilgili, destekleyici, saygı ve açıklık arz
ediyorsa randevunun alınması ve randevuya gelinmesi daha olasıdır.
• Bu gibi durumlarda randevu mümkün olduğunca 48 saat içindeki bir
zamana verilmelidir.
• Bunun nedeni, telefonla başvuran birçok ailenin değişim sürecine
hazır oluşlarıdır.
• Randevu zamanındaki bir gecikme kimi aile üyelerinin danışmaya
gitme meselesini yeniden gözden geçirmelelerine veya buna direnç
göstermelerine yol açabilir.



Otutum Öncesi Yapılacaklar ve Planlama

• Öngörüşme bilgileri alınırken dahi, özellikle eğer danışman sorun-
yönelimli bir yaklaşıma sahipse, ailenin sorunu hakkında hipotezler
oluşturulabilir



Otutum Öncesi Yapılacaklar ve Planlama

• Elbette bu değerlendirmeler yapılırken ailenin etnik/kültürel
yapısının gözönünde bulunudurulması şarttır.
• Mesela, kimi İtalyan Asıllı geleneksel ailelerde evli olmayan bir bekar
kadının evden ayrılması ailede krize neden olabilirken bu İngiliz
Kökenli bir aile söz konusu olmayacaktır.



Otutum Öncesi Yapılacaklar ve Planlama

• Hipotez oluşturmakla, danışmanlar vak’a kavramsallaştırma
oluşturmuş olurlar nitekim bu da kuram ve uygulamanın
entegrasyonu demektir ve de hazırlanacak tedavi planına ışık
tutacaktır.



İlk Oturumlar  

• Araştırmalar psikolojik danışmanın başarılı bir şekilde
sonuçlanmasında ilk oturumun değil, ilk birkaç oturumun belirleyici
olduklarını göstektedir
• Hem yapılandırma (örn., yönlendirme, öğretme) hem destekleyici
(örn., sıcaklık, ilgililik) davranışları oturumlardan sonra danışan
ailelerin bir daha gelip-gelmeyeceklerini etkileyen etmenlerdir.



İlk Oturumlar  

• Ailelerin çok büyük bir kısmının danışmaya birkaç oturumluk bir şans
tanıdıkları ve danışmana da yetkinliğini gösterebilmesi için benzer bir
sürelik bir şans verildiği bilinmelidir.
• İlk oturum başlamadan önce danışman kimlerin oturuma geliyor
olduğunu bilmelidir, örneğin sadece çift mi yoksa bütün aile mi
geliyor- diye bilgi sahibi olmalıdır.
• Bowen’in aile danışması gibi kimi kuramsal geleneklerde, esas tedavi
birimi çifttir.



İlk Oturumlar  

• Araştırma sonuçlarına göre «danışmanların yarısının çocukları
kendilerini onlarla rahat hissedip-hissetmeme durumuna göre
danışmaya amadıklarını» görülmektedir.



İlk Oturumlar  

• Eğer çocuklar dışsallaştırma eğiliminden (örn., agresif) çok
içselleştirme eğilimi (örn., sessiz) gösteriyorlarsa danışma sürecine
dahil etmişlerdir.

• Eğer çocuklar tek-ebeveynli ailede yaşıyorlarsa, veya eğer danışmaya
başvurmaya neden olan davranışların sahibilerse danışma sürecine
dahil edilmeleri yüksek oranda olası bulunmuştur.



Aileye Katılma: Raport Oluşturma

• Ailelere yardım etmedeki ilk basamak danışmanların kendileri ve aile 
üyeleri arasında güven oluşturmasıdır. 

• Bu  aşamaya katılım veya katılma (joining) denir. 

• Katılma, aileyle terapötik işbirliği kurmak anlamına gelir ve aile 
terapisinin hayati bir öğesini teşkil eder 



Aileye Katılma: Raport Oluşturma

• Danışmanlar herbir aile üyesiyle kurduğu diyalog ile aileyi rahat 
ettirmelidir.

• Eğer danışman aile katılmayı başaramazsa ailedeki en az ilgili olan
(most disangaged) üyeler veya ailenin hepsi tedaviyi fiziksel veya 
psikolojik olarak terk edebilirler. 



Aileye Katılma: Raport Oluşturma

• Genellikle tedaviyle en az ilgili olan kişidir danışmaya devam edilip-
edilmeyeceğini belirleyecek olan

• Tedavi başarısızlığının en sık araştırmacılarca belirtilen nedeni aile
üyeleriyle işbirliği kurulamamasıdır



Aile Üyelerinin Aileye İlişkin Algılarını 
Öğrenme 
• Aile danışmanları aile üyelerinden bilgiler alırken eski algıları
zorlamalıdır (challenge).
• Aile üyeleri genellikle bir sorunu, durumu veya kişiyi zihninde belli bir
şekilde “çerçevelemiştir” (şekillendirmiştir).
• Bateson’dan alınan çerçeve kavramı kişinin etkileşimlerini organize
eden algılara denir.



Aile Örüntülerini 
Gözlemleme/Değerlendirme 
• Bireyler gibi ailelerin de kendilerine has kişilikleri vardır.
• Danışmaya geldiklerinde bu kişiliklerini hem sözel hem de sözel
olmayan davranışlarıyla gösterirler.
• Bu olguya aile dansı denir.
• Aile etkileşimlerini sistemik olarak olarak izlemenin birkaç yolu hem
yeni hem de tecrübeli danışmanlar için yararlı olur.



Aile Örüntülerini 
Gözlemleme/Değerlendirme 
• "Ailedeye dışarıdan bakıldığından görünen nedir" Örneğin,
birbirlerine ne mesafade oturuyorlar kim kimin yanında oturuyor?
• "Ailedeki bilişsel düzey nedir?".
• Ailenin iletişim örüntülerinde ne derece bir mesaj alış-verişi var?
• "Ne gibi işlevsel olmayan ve tekrar edici nitelikte olan
dögüler/silsileler gözlemlemektesiniz«



Aile Örüntülerini 
Gözlemleme/Değerlendirme 
• "Ailedeki temel duygusal durum nedir ve bunu kim taşıyor?"
• Bütün ailelerin birçok değişik duygusu vardır ama sıklıkla bir birey
ailenin genel hissini gösterendir.
• Örneğin, depresif bir çocuk depresif haldeki bir ailenin göstergesi
olabilir.
• "Hangi roller ailenin direncini pekiştirmektedir ve ailenin yaygın
savunmaları nelerdir?"



Aile Örüntülerini 
Gözlemleme/Değerlendirme 
• "Ailede ne gibi altsistemler var?"



Aile Örüntülerini 
Gözlemleme/Değerlendirme 
• Bu altsistemlerinin bazıları iyi işler. Ama bazıları da ya günah-keçisi
veya üçgenlemeye (scapegoat/triangulated; örn., ailenin iki üyesi
arasında sorun ve gerginliği hafifletmek için odaklanılan kişi).
• "Ailede gücü kim elinde bulundurur?



Aile Örüntülerini 
Gözlemleme/Değerlendirme 
• Ailede gücü elinde bulunduran(lar) kuralları yapanlar ve kararları
verenlerdir.
• Önemsiz gibi görünebilirler ama söyledikleri veya yaptıkları diğer
(kimi) üyelerce takip edilir (önemsenir/uyulur).
• Örneğin, ailenin sözcüsüymüş gibi konuşan bir anne büyük ihtimale
ailede önemli ölçüde güce sahiptir.



Aile Örüntülerini 
Gözlemleme/Değerlendirme 
• "Aile üyelerinin birbirlerinden farklılaşmaları nasıldır ve altgrupların
sınırları nelerdir?"
• Bazı ailelerde ilişkilerde içiçe geçme (enmeshment; birbirilerinin
dünyasına fiziksel ve/veya psikolojik olarak ziyadesiyle katılım),
diğerlerinde ise uzaklaşma/mesafe koyma (distancing; ayrıksılık,
fiziksel ve/veya psikolojik olarak ziyadesiyle uzak durmak) söz
konusudur.



Nelerin Değişmesi Gerektiğini 
Değerlendirme
• Yardım edebilmek için ailede nelerin değişmesi gerektiğini veya
nelerin değişebileceğini tetkik etmesi gerekir
• Bu değerlendirme belli ölçme araçlarıyla yapılabileceği gibi, çoğu kez
olduğu gibi gözlem gibi daha informel yollarla da yapılabilir.



Nelerin Değişmesi Gerektiğini 
Değerlendirme

• Aile danışmanları çalıştıkları aileyle neler yapılması gerektiğini
değerlendirirken ailenin sosyodemoğrafik özelliklerinden ötürü
kendisinde olabilecek yanlılıklara duyarlı olması gerekir.



Değişim Konusunda Umut Aşılama ve 
Direncin Üstesinden Gelme
• Birçok aile üyesi ve aile kimi zaman durumlarının iyileşeceğine dair
teminata ihtiyaç duyar.
• Ailede umut tesis etme doğrudan olabileceği gibi dolaylı olarak da
yapılabilir.
• Örneğin, bir danışman “durumunuz öyle gün-aşırı bu hale gelmedi”
ve düzelmesi de öyle hızlıcak olmayacak. Ama bence çaba
gösterirseniz değişecektir."



Değişim Konusunda Umut Aşılama ve 
Direncin Üstesinden Gelme
• Aile terapisinde dirençle başetmenin yollarından bir tanesi aile için
sınırlar (boundaries) belirlemektir
• Aile üyeleri kendilerini daha güvende hissedip- birbirlerine daha açık
davranmaya başlayabilirler.



Değişim Konusunda Umut Aşılama ve 
Direncin Üstesinden Gelme
• Ailenin direnç arz eden davranışlarını pozitif bir şekilde yorumlayıp,
bunların ailenin birşeylerle başetme ve kendini koruma stratejileri
olduğunu kendilerine belirtmedir.
• Bu tür bir danışman tepkisine yeniden çerçevelendirme (reframing)
denir.
• Bu esasında, "bir davranışa farklı bir yorum ve anlam vermekle ailenin
bu davranışı yeni bir gözle görmelerini sağlamaktır”



Değişim Konusunda Umut Aşılama ve 
Direncin Üstesinden Gelme
• Dolayısıyla, danışman oturum boyunca pek konuşmak istemeyen
(direnç gösteren) bir aile üyesinin kendine karşı, aileye veya yeni bir
duruma karşı açılmak konusunda “haklı olarak temkinli” davranıyor
diye yorumlayabilir.

• Bizzat direnci davet edebilir. Örneğin, aile üyelerin “yavaş gidelim,
acele etmeyelim” diyebilir.



Değişim Konusunda Umut Aşılama ve 
Direncin Üstesinden Gelme
• Bu strateji paradoks olarak bilinir ve genellikle danışmanların aile
üyelerinin zaten yapacakları şeyler konusunda önceden böyle izin
vermelerini ifade eder.
• Bu gibi bir yönerge aile üyelerinin tepkilerinde daha esnek olmalarını
ve eldeki meseleler üzerinde daha açık bir şekilde çalışmalarını sağlar.



Bir Sonraki Oturum İçin Randevu 
Ayarlama ve Ev Ödevi Verme
• İlk otırumun sonunda bazı danışmanlar bakalım aile bir sonraki
oturumu isteyecek mi diye bekleme hatası yaparlar.
• Örneğin, danışman belli bir sayıda oturum belirtebilir- dört oturum
gibi.
• Bu belirtilen oturumlar gerçekleştirildiğinde ise aile geriye dönüp-
nasıl bir yol katettiklerini değerlendirebilir.



Bir Sonraki Oturum İçin Randevu 
Ayarlama ve Ev Ödevi Verme

• Eğer belli sayıda oturumda anlaşılmışsa, o zaman eğer danışman için
kuramsal olarak uygun ise aile üyelerine ev ödevleri verilmelidir (örn.,
ailenin oturum dışında yapabilecekleri şeyler).



Aileye İlişkin İzlenimlerin Hemen 
Kaydedilmesi
• Danışman ailelere ilişkin izlenimlerini unutabilir
• Bu nedenle aile danışmanları oturum biter bitmez izlenimlerini klinik
notlar şeklinde hemen kaydetmelidirler.
• İçerik ve süreci dengeler bir şekilde not almak en iyi olur.



Aileye İlişkin İzlenimlerin Hemen 
Kaydedilmesi
• Danışmanlar klinik notlar yapmakla üç şey yapmış olurlar.  
• İlki,  klinik notlar danışmana daha sonra okuduğunda kaydedilmiş 

olunan değişimin evrimi hakkında bilgi verir. 
• Bu kayıtlar paha-biçilmezdir çünkü danışmanların süreç içerisinde 

meydana gelmiş sözel olmayan etkileşimler veya diğer olan-biteni 
hatırlamalarını sağlar.  
• Klinik not kayıt niteliğindedir ve gelecek bir zamanda kullanılabilirler 



Aileye İlişkin İzlenimlerin Hemen 
Kaydedilmesi
• İkincisi, klinik notlar danışmanın bizzat sürecin içindeyken ailenin bir
üyesiymiş gibi olmadan uzak bir şekilde, aileye dışarıdan bakıp-
irtelemesine olanak verir
• Üçüncüsü, klinik notlar yapılagelinen terapötik çalışmaya ilişkin
sağladıkları gerildirimden ötürü bundan sonra ne adımlar atılması
gerektiği konusunda yol gösterebilirler.



Aileye İlişkin İzlenimlerin Hemen 
Kaydedilmesi
• Birçok aile tema-yönelimlidirler ve olaylar/davranışlara dair hem aynı
detaylarla konuşma eğilimindedirler. Notlara geri gitmekle
danışmanlar süreçte bazı gereksiz tekrarlardan kaçınabilirler
• Aynı şekilde, danışmanların, öngörülmüş olunan tedavi planına
kıyasla kaydedilmiş olunan gelişimi görmelerini sağlar.



Aileye İlişkin İzlenimlerin Hemen 
Kaydedilmesi

• Michael White gibi danışmanlar not tutmaya aileye mektuplar
yazmak süretiyle yerine getirirler.

• Aileye oturumlardan sonra oturumda neler olduğunu bildirdikleri bu
mektuplar aynı zamanda klinik notlar olarak kullanılabilir.



Tedavinin Orta Safhası

• Eğer raport oluşturulmuş, danışma süreci yapılandırılım ve katılım
sağlanmışsa, o zaman sıra tedavi sürecinin orta safhasına gelmiştir.
• Bu aşamada danışmanlar aile üyelerini ve bir bütün olarak ailenin
değişimler yapma ve aşamalar kaydetme konusunda itici güç olmaya
başlayabilirler.



Kıyıda-Köşede Kalmış Üyeleri Sürece 
Katma
• Bir aile kendisine en az katılımda bulunan birey kadar üretkendir.

• Birinci yol, katılmayan aile üyesinin aileyi gözlemesi yönünde davet
edebilir.



Kıyıda-Köşede Kalmış Üyeleri Sürece 
Katma
• Gözlemci rolü bu kişiyinin aile etkileşimleri hakkında geribildirimler
sağlamak süretiyle-sürece katılmasına olanak verir.
• İkinci yol ise, Milan Okulunun önerdiği döngüsel (circular) sorgulama
tekniğiyle sağlanabilir.
• Bu teknik, katılma konusunda mesafeli duran aile üyesine ailedeki
üyelerin etkileşimlerine dair izlenimlerini sormayı gerektirir.



Kıyıda-Köşede Kalmış Üyeleri Sürece 
Katma
• “Bu olduğunda baban nasıl davranır?
• Peki, annen ne yapar?"
• Bu sorular silsilesi kişinin zaten katılımını sağlayacaktır.
• Hem de böylelikle aile üyeleri kendi bünyesindeki bireylerin
özgünlüklerine tanık olmuş olur.



Kıyıda-Köşede Kalmış Üyeleri Sürece 
Katma
• Üçüncü yolu da bir bütün olarak ailenin gücünü kullanarak
sağlanabilir.
• Hatta bu kalkıp- katılmayan üyeyi ve sandalyesini bizzat taşıyıp
etkileşimin ortasına koymakla bile yapılabilir.
• Her halükarda bu pek katılma gönüllü olmayan üyenin hiç değilse
oturumlara gelmesi tekrar tekrar belirtilmelidir.



Aile Üyelerini Birleştirme Çabası

• Orta aşamada yapılması gereken ikinci iş ise aile üyelerini uygun bir
şekilde birleştirmektir.
• Bunu yapmak üzellikle ailede sınırların önemini vurgulayan yapısal
yaklaşımda önemlidir
• Diğer aile üyelerine karşı kurulmuş kuşaklararası koalisyonlar da
kırılmalıyken daha işbirliğine dayanan, yakınlık ve gelişime hizmet
eden bağların desteklenmesi hayati önem taşır



Sözleşmeler Yapmak ve Karşılıklı 
Uzlaşmaya Dayalı Davranma
• Üçüncü safhanın bir diğer boyutu, özellikle yeni kurulmuş olan ilişkiler
başta olmak üzere, aile bireyleri arasındaki ilişkilerin “ürün
vermesini” (payoffs) önayak olmaktır.
• Bu, ortak sözleşmelerle yapılabilir. Bu tür sözleşmeler karşılıklı değiş-
tokuşa dayanan (quid pro quo: A kişisi şunu yaptığında, B kişisinin de
şunu yapması) etkileşimsel alış-verişleri ifade eder.



Sözleşmeler Yapmak ve Karşılıklı 
Uzlaşmaya Dayalı Davranma
• Örneğin, ilede çocuk Cumartesi sabahları çöpleri atmak gibi işleri
yapmasına karşılık olarak Cumartesi akşamlarını ebeveynler de “piza
akşamı” ilan edebilirler.
• Bu gibi bir anlaşma uygulandığında hem çocuğun payı olan ev işleri
yapılmış olur (ebeveynlerin arzı ettiği bir durum) hem de çocuk da
belli sorumlukları almasının bir ödülü olarak hoşuna giden bir akşam
yemeğinin keyfini çıkartma olanağı elde etmiş olur.



Aile Sistemindeki Kimi Değişimleri 
Vurgulama
• Bazen değişim en iyi küçük adımlarla sağlanabilir.
• Ailelerle kaydedilen bu küçük adımlarla yavaş yavaş farklı
davrandıkları görülecektir.



Aile Sistemindeki Kimi Değişimleri 
Vurgulama
• Benzer bir şekilde, evli bir çift günde 15 dakika birbirlerini dinlemeye
konsantre olacakları üzerinde anlaşarak değişim sürecine küçük bir
adımla başlayabilirler.
• Küçük adımlar üzerinde sözleşmek (contracting) son derece yararlıdır
çünkü bu insanlar bu gibi küçük adımları tehdit edici algılamazlar.
• Sürece dahil olan bireylerin gelecekte olabilecekleri somut bir şekilde
öngörebilmelerine yarar.



Yeni Davranışlar Deneyen Aile Üyelerini 
Pekiştirme
• Bütün aile üyeleri ve bir bütün olarak aile, risk alıp- yeni davranışlar
denediklerinde pekiştirilemelidirler.
• Bu gibi bir tutum ailelerin farklı etkileşim yollarını denemeleri
konusunda yüreklendirecektir.
• Örneğin, çocuklar şekeri almak yerine, almadan önce
ebeveynlerinden izin istedilerinde ödüllendirilmelidirler.



Yeni Davranışlar Deneyen Aile Üyelerini 
Pekiştirme
• Bir adam, son zamanlarda kendisine karşı uzak duran eşine biraz
konuşalım ister misin- diye sorduğunda, özellikle de bu tür önerilerde
pek bulunmayan biriyse- ödüllendirilmelidir.
• Ama herhalde en etkilisi ve kolayı yapılanın sözel olarak hakkını teslim
etmektir.



Yeni Davranışlar Deneyen Aile Üyelerini 
Pekiştirme

• Danışmanlar "ne güzel" veya "çok iyi olmuş" gibi övgüleri 
danışanlardan bu davranışları duyar duymas söyeleyebilirler. 

• Esasında asıl amaç burada bir süre sonra danışmanın bu yaptığını aile 
üyelerinin birbirlerine yapacakları kadar içselleştirmelerine yardım 
etmektir.



Danışman Olarak Aktif Olma

• Aile danışmanı olmak, ruhsal, sözel ve davranışsal olarak aktif olmak
anlamına gelir.

• Davranış ve etkinliğe böyle vurgu yapmanın nedeni şudur: İnsanlarla
olan gözlemler gösterir ki sadece değişmek gerektiğini bilmek, hatta
bunun için atılması gereken adımları iyi bilmek tek başına değişimi
beraberinde getirmeyebilir.



Danışman Olarak Aktif Olma

• İnsanlar kilo vermeleri gerektiğini, sigarayı bırakmak veya çocuklarına
daha çok zaman ayırmaları gerektiğini bilirler- ama yapmazlar

• Bunun yerine aile danışmanları bizzat değişim davranışları yönünde
büyük çaba harcarlar yoksa içgörü kazandırıp- bu farkındalığın eldeki
semptomların kendiliğinden azaltmasını beklemezler.



Aileyi Uygun Diğer Sistemlerle 
İlişkilendirme
• Aile danışması zaman ve kapsam açısından sınırlıdır.
• Bu nedenle, yeri geldiğinde ve uygun olduğunda, aileleri ve aile
üyelerini birbirleri dışındaki gruplarla ilişkilendirmek önemlidir.
• Örneğin, eğer ailede alkolizmle ilgili bir durum var ise alkolik kişinin
Adsız Alkoliklere, ailenin de Al-anon (ç. notu: alkolik kişilerin katıldığı
Adsız Alkolikler bünyesindeki gruplar) gruplara yönlendirilmelidir.
• Bu şekilde ek bilgi ve destek alabilir ve değişim süreciyle daha etkili
bir şekilde başa çıkabilirler.



Aileyi Uygun Diğer Sistemlerle 
İlişkilendirme
• Aile ve aile üyelerini diğer kişi, grup veya kurumlarla ilişkilendirmek
danışmanın orta safhasında yapılmalıdır.
• Böylelikle danışma sürecinin sonunu beklemeden yapılan bu
yönlendirme/sevk işleminin ne derece işe yaradığı görülebilir.
• Ailelerin içinde yaşadıkları bağlam ne kadar kapsamlı bir şekilde
tedavi sürecine dahil edilirse aile danışmasının o derece etkili
olacağını ifade etmişlerdir.



Sürece Odaklanma

• Eğer aileler gelişme kattediyor ve değişiyorlarsa bu çoğu kez içeriğe
değil sürece odaklanmaktan ötürüdür.
• Tek veya birkaç değişim hamlesi yapıldı diye ailenin tedavi sürecini
bitirmeye hazır halde olduğunu sanmamalıdırlar.
• Değişim zaman alır ve duyuşsal, bilişsel ve davranışsal olabilirler ve de
özellikle eğer ailede duyguya hitab ediyorsa değişim değişimler
değişimler o zaman manidardırlar



Sürece Odaklanma

• Çoğu kez aile kendilerine en kolay geleni önce yaparlar.
• Bu yüzden, aile danışmanları aile üyeler zorluklarla başetmede
direndikçe veya sistemik değişiklikler yapmaktansa tek bireye
odaklanıp- onu suçlamaya devam ettikçe ailenin dengesini sarsmalı ve
“rahatsız etmeye” devam etmelidirler.
• Bu da, danışmanın sürekli olarak terapötik işbirliği için katılıma davet
etmesini gerektirir



Uygun Oldukça Mizaha Başvurma

• Çoğu aile danışmaya başladıklarında yaşamı bir trajediden ibaret
algılalar.
• Bu yüzden, çırpınır, acı çeker ve kendilerini yanlız hissederler.
• Tabii ki yaşamdaki kimi olaylar trajiktir ama danışma için başvuran
ailelerin çoğu böyle bir durumda değildirler.
• Bazen, özellikle de danışma sürecinin orta safhasında ailelerin içinde
bulundukları durumun şapşalcalığını (folly) fark etmeleri ve buna
gülebilmeleri sağlanmalıdır.



Uygun Oldukça Mizaha Başvurma

• Bu sayede aileler kendilerini nasıl köşeye sıkışmış ve tuhaf şekillerde
algıladıklarını görebilirler.
• Bu tür bir etkinlikte aile ile dalga geçmek değil, ailenin kendi
durumuyla eğlenmesini sağlarken aynı zamanda farkındalık
kazanması konusunda özen gösterilmelidir.



Uygun Oldukça Mizaha Başvurma

• Örneğin, eğer bir anne 12 yaşındaki kızının kıyafetlerini odaya
dağıtıp-toplamıyor olmasını bir saplantı haline getirmişse, danışman
annenin gelecekte bu durumunun nasıl olacağının yordamasını
yapmasını isteyebilir.
• Bu örnekte, anne gelecekte kızının evli olduğunu ve evin her tarafına
atmış olduğu kıyafet yığınlarından eşiyle romantik zaman
geçiremeyeceğini söylebilir.



Ailede Değişimin İpuçlarını Arama

• Eğer psikolojik danışma iyi gidiyor ise bu kendini belli edecektir.
• Danışmanlar aile sistemini yakından izlemeli ve yeni yaşantı ve
danışmadan aldıkları verilere göre kendinde ayarlamala/değişimler
yapıp-yapmadığını irdelemelidirler.
• Genellikle eğer değişim var ise bunun ötrük ve aşikar işaretleri vardır.



Ailede Değişimin İpuçlarını Arama

• Mesela aile üyeleri birbirlerine karşı daha rahat davranıyor olabilirler;
çatışma ve savunmacı davranışlarda azalma görülebilir; mizah ve iyi
niyet davranışları artıyor olabilir.
• Ailelerde bu gibi değişimler görünüyor ise o zaman aile danışmanı
sürecin sonlara yaklaştığını ve orta safhanın bittiğini anlamalıdır.



Sonlandırma

• "Aile danışması süreci döngüsel (circular) bir şekilde ilerler.
• Yeni amaçlara ulaşma potansiyeli öncesinde oluşmuş gelişime
bağlıdır.
• Eğer aileye açık ve değişebilir bir sistem olarak bakarsak, esasında
danışmanın sonunu sırf önceden öngürülen amaçlara ulaşıldığını
ölçüt alarak tanımalam güçtür çünkü psikolojik danışma sürecinde
amaçlarda da değişebilirler «



Sonlandırma

• Yine de, aile danışması öyle bir noktaya gelir ki artık değişimi tedavisi 
sonrasındaki olağan hızına bırakmanın vaktidir 
• Sonlandırmanın sistemik bir şekilde planlanması ani olmasına kıyasla 

hem aile için hem de danışman açısından daha iyidir. 
• Eğer "uygun şekilde yapılmamışsa, psikolojik danışmayı sonlandırma 

girişimi [ailede danışmanca] terk edilmişler” hissine sebep olabilir. 
• Sonlandırılma danışman, aile veya müşterek kararlı yapılmış olabilir 

ama genellikle şu koşullarda meydana gelir:



Sonlandırma

• Yine de, aile danışması öyle bir noktaya gelir ki artık değişimi tedavisi
sonrasındaki olağan hızına bırakmanın vaktidir
• Sonlandırmanın sistemik bir şekilde planlanması, ani olmasına kıyasla
hem aile için hem de danışman açısından daha iyidir.
• Eğer "uygun şekilde yapılmamışsa, psikolojik danışmayı sonlandırma
girişimi [ailede danışmanca] terk edilmişler” hissine sebep olabilir



Sonlandırma

• Terapinin sonlandırılması danışman, aile veya müşterek kararlı
yapılmış olabilir ama genellikle şu koşullarda meydana gelir:
• "Tedavi süreci doğal bir sona ulaştığında" ve manidar iyileşme olduğunda
• Danışan aile veya çiftinin sorunu danışmanın yeterliklerini aşar nitelikteyse
• Süreçten danışan aile/çiftthe artık yararlanmıyorsa
• Danışmanın çalıştığı yerden geçici veya kalıcı bir şekilde ayrılmak durumunda
olması
• Danışan aile artık ekonomik olarak gücü yetmez durumdaysa ve bu duruma
alternatif bir çare üretilemiyorsa.



Sonlandırma

• Şartlardan bağımsız olarak sonlandırmanın dört aşaması vardır—
• (1) oryantasyon, 
• (2) özetleme, 
• (3) uzun vadeli amaçların tartışılması ve 
• (4) izleme



Sonlandırma
Oryantasyon

• Sonlandırma meselesi de uygulanmadan önce gündeme alınlamalıdır.
• Bu da oryantasyon aşamasında yapılır.
• Diğer terapötik süreçlerde olduğu gibi sonlandırmayı da uygulamaya
koymadan önce ele almak gerekir.
• Bu da sonlandırmanın oryantasyon aşamasında yapılır.
• Oryantasyon danışmanlar ailelerin hedefledikleri amaçlara
ulaştıklarını gördüklerinde veya önceden öngörülen oturum sayısının
sonuna ulaşıldığında başlar.



Sonlandırma
Özetleme

• Aile psikolojik danışmanın sonlanacağı konusuna aile ilgili
oryantasyon yapıldıktan sonra danışman aile ile beraber oturumlar
boyunca neler olduğunu gözden geçirir.
• Bu süreçte danışman sözcülük rolüne bürünüp- bütün özetlemeyi
kendi yapabilir veya aile ile eşit sorumluluk alarak beraber geçirilen
süreç gözden geçirilir.



Sonlandırma
Uzun Vadeli Amaçların Tartışılması

• Uzun soluklu amaçları tartışma aile ile sonlandırmayı takip eden
süreçte nelerden kaçınılacağı, neler beklenebileceği ve olası sorun
yaratacak durumları gözden geçirmeye vesile olur.
• Bunu gündeme getirmekle danışman ve aile gelecekte hem içsel hem
de dışsal kaynakları nasıl kendilerine yardım edebilecekleri konusunu
ele alabilirler.



Sonlandırma
İzleme ve Nüks Edişi Önleme (Relapse Prevention)

• İzleme ve nüksü önlemenin gerisinde aslında danışmanın hiçbir
zaman bitmeyecek bir süreç olduğu fikri vardır.
• Danışma aile ile danışman beraber üzerinde çalıştıkları meseleleri
bitirdikten sonra da devam eder.
• Bu anlayış gerek psikolojik danışmayı gerekse sonlandırmayı “açık-
uçlu” bir şekilde görür.



Sonlandırma
İzleme ve Nüks Edişi Önleme (Relapse Prevention)

• Yani, aile tekrar gerilemeyi önlemek veya danışmayı bir itici güç
olarak kullanmak üzere geri de dönebilir
• Bu anlayışa göre, ailenin zaman içinde birinin kendilerine bir süre
sonra tekrar bir bakacağını bildiklerinde daha iyi gelişim gösterme
eğilimindedir.
• Hem aile ile yapılan psikolojik danışmanın son aşamasıdır hem de
yeni bir danışma sürecinin başlangıcı olabilir.



Sonlandırma

• Sonlandırmayı yapmanın en basit yollarından biri oturumların sıklığını
azaltmaktır.
• Özellikle yeni başlayan danışmanlara önerilen sonlandırma üç
oturumluk bir süreçten ibarettir: tarih belirleme, sondan bir önceki
oturum ve vedalaşma oturumudur



Sonlandırma

• Sonlandırmada rituellerin kullanılması hem anlamlı olabilir hem de
ulaştıkları noktayı hatırlatmak ve yapmakta oldukları işlevsel şeylere
devam etmelerini hatırlatır.
• Örneğin, son oturumda aile üyeleri birbirlerine yazılı olarak geleceğe
ilişkin umutlarını yazabilirler ve sonraki bir tarihte bunları birbirlerine
okuyabilirler.
• Aile dönüştükleri yeni hallerini kutlayabilir ve hatta önceki –psikolojik
danışmaya başlayan- hallerine dair bir «cenaze töreni»
düzenleyebilirler.



Sonlandırma

• Hernekadar sonlandırma terapötik süreci mantıklı ve pozitif bir bitime
getirse de yine de bütün bir psikolojik danışma sisteminin sadece bir
parçasıdır.

• Eğer mümkünse, sonlandırma aileyle danışma boyunca sağlanmış
olunan gelişimi ele almalı ve gelecekte de kullanabilecekleri
becerilere değinmelidir



TEŞEKKÜR EDERİM


