
 

 

ONLİNE GRUP DANIŞMANLIĞI BİLGİLENDİRME FORMU & YÖNERGESİ 

 

Burada edineceğiniz bilgiler umarım sizleri grup psikolojik danışmalık süreçlerine teşvik edecektir.  

 

Avantajlar 

Grup psikolojik danışmanlık oturumu boyunca grup üyeleri arasındaki konuşmaların kapsamı şu 

çerçevede olacaktır: 

Yöneticinin kontrolü ve denetimi içerisinde,  

a. birbirine destek olmak 

b. üyeler arasında birlikteliği sağlamak 

c. ortak problemler varsa birlikte çözüm bulmak 

d. yönetici uzman psikoloğun tavsiye ettiği uygulama ve yöntemleri grup içinde ve ev ödevleri 

uygulamalarında yapmaya üzerinedir.  

Kazanımlar 

Bilimsel araştırmalara göre grup psikolojik danışmanlıklarının yararları sayılamayacak kadar çoktur. 

Karşılaştırmalı araştırmalarda ortaya konulmuştur ki grup psikolojik danışmanlık süreçleri, bireylere, 

bireysel terapi almış kadar faydalı olmaktadır. Dünyaca ünlü psikoterapistler, Irvin Yalon, Carl Rogers ve 

Albert Ellis gibi, grup terapilerin sıklıkla uygulayan terapistlerdir. Videolarını YouTube’tan bulabilir ve 

izleyebilirsiniz.  

 

Olumsuz Durumlar & Gizliliğin Korunması 

a) Grup üyeleri birbirine karşı saygı, anlayış ve kişisel gizlilik haklarına korumak çerçevesinde 

davranmalıdır.  

b) Grup üyeleri arasındaki konuşmalarda küçük düşürücü, tahrik edici, kışkırtıcı konuşmalara 

müsaade edilmez. Bu kişiler diğer üyelerin de görüş ve düşünceleri alınarak grup yöneticisi 

(Uzman Psikolog) tarafından grup dışında bırakılabilir. 

c) Bulunduğu ortamda aynı odada başkaları oturumu takip edemez. Örneğin evinden bağlananlar 

için diğer üyelerin seslerin dışarı gitmemesi adına, kulaklık takmaları zorunludur.  

d) Grupta konuşulanlar grupta kalır, kesinlikle diğer kişilere anlatılamaz, aktarılamaz. 

e) Ses ve görüntü kaydı almak yasaktır. 



f) Grup üyeleri isterlerse oturumlarda not alabilirler. 

g) Oturuma katılımlarda katılımcıların diğerlerini rahatsız etmeyecek tarzda giyinmeleri, normal yüz 

yüze oturumlara nasıl geliniyorsa o kıyafetlerle ekran başında olmaları gerekmektedir. Oturuş 

tarzları (yatarak vb) veya konumları çok uzaktan (yüzü görünmeyecek şekilde vs.) olamaz. 

h) Oturumlarda alkol, sigara kullanmak, yemek yemek gibi davranışlar yasaktır.  

i) Ses ve görüntü kalitesi olabilecek en iyi düzeyde, diğerlerinin rahatsız olmayacağı şekilde 

olmalıdır. Teknolojik sorunlarda ve bağlantı kopmalarında grup konuşmaları devam edebilir, 

sorun yaşayan üye beklenmeyebilir.  

j) Gruptaki diğer üyelerin kişisel bilgilerini gizli tutacaklarına dair ve grup oturumları dışında 

kesinlikle birbirleri ile dışarda irtibata geçmeyeceklerine dair yazılı ve sözlü beyanatta 

bulunurlar.  

 

Oturumların Yapısı 

1) Grup oturumları her hafta Çarşamba günleri saat 18:30 – 20:00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Saat ve gün grubun ortak kararıyla değiştirilebilir. 

2) Her bir oturum 1,5 (bir buçuk) saat olarak yapılır. 

3) Grup oturumları Zoom programı üzerinden her oturum için size özel gönderilen linke 

tıklayarak katılacaksınız.  

4) Grup terapileri en az 3 en fazla 6 üyeden oluşur. Söz konusu oturuma katılım 3’ün altına 

düşerse o gün grup oturumu yapılmayacak, bir hafta sonraya ötelenecektir. Her bir gruba 

katılım açıktır, ilerleyen haftalarda gruba yeni üyeler katılabilir, toplam sayı 6 katılımcıyı 

geçmez. 

 

Süreç Devamlılık ve Bırakma/Katılmama 

1. Grup danışmanlığı ilerleyen haftalarda bırakmak isteyenler özgürce bırakabilirler. 

2. Oturumlar zamanında başlar zamanında biter, grup üyeleri katıldıkları oturuma en fazla 15 

dakika gecikebilirler. Prensip olarak katılımcı oturumdan acil bir durumu olmadıkça oturum 

sonuna kadar ayrılamaz.  

3. Oturumun esnasında katılımcılar birbirlerini göreceklerdir. Bu nedenle kamera ve ses (geçici-

istisnai durumlar haricinde: bilgisayar arızaları gibi) her zaman açık kalacaktır.  

4. Yapılacak oturuma mazereti nedeniyle katılmayacak üyeler bir gün öncesinde grup 

yöneticisine bilgi vermek durumundadırlar. 

5. Söz konusu oturumdan ayrılmak isteyen üye oturum bitinceye kadar oturumu izlemek 

durumundadır. Ancak yine de ayrılmak isterse, üyelerden ve grup yöneticisinden izin alarak 

çıkabilir. Örneğin konuşmaların aktığı yönde veya bir başka üyeden rahatsız olmuş olmak 

oturumundan ayrılmak istemesinin sebebi olarak gösteremez, aksine bu durumu kendi 

psikolojik süreci için değerlendirmek adına fırsat olarak görmelidir. 

6. Grup oturumlarının kuralları ilerleyen haftalarda geliştirilebilir, ortak kararlar noktasında 

tekrar ele alınabilir.   

7. Oturumlar arası katılmama, geç katılma durumları Rasyonel Psikoloji Enstitüsü Sekreterliği 

vasıtası ile grup yöneticine bildirilir. Bu durumlarda grup yöneticisi ile lütfen direk iletişime 

geçmeye çalışmayınız.  



 

Kabul Aşaması 

1- Gruba katılmak için hem kendisi hem de diğerlerinin kişisel bilgilerini gizli tutacaklarına dair ve 

grup oturumları dışında kesinlikle birbirleri ile dışarda irtibata geçmeyeceklerine dair imzalı 

ONAY formunu imzalarlar.  

2- Grup yöneticisi Uzman Psikoloğun üye adayını gruba kabul etmesi için Google Form’daki çeşitli 

sorulara cevap vermeleri de gerekmektedir.  

Bu bilgilerin doğruluğu konusunda yanıltma, kuralları çiğneme, özellikle kişisel gizlilik kurallarını ihlal 

etmeleri durumunda haklarında yasal süreçler başlatılabilir. 

Kabul aşaması bu 5 işlemden sonra gerçekleştirilir veya gerçekleştirilmez. 

 

Ön Kayıt & Başvuru 

Rasyonel Psikoloji Enstitüsü – Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Merkezi 

Genel Merkez: Abbasağa Mh. Yıldız Cd. No: 61/4 Beşiktaş İstanbul 

Şubeler: Millet Cd. No: 16 D. 15 Soğanlık / Kartal İstanbul 

Ankara Şube: Misket Sk. No 13 Yenimahalle Ankara 

www.rasyonelpsikoloji.com 

info@rasyonelpsikoloji.com 

 

İlk olarak bizi arayınız 0 212 327 02 33 & 0 546 567 34 20 ve e-maili’nizi veriniz.  

İkinci adımda Kabul Aşaması başlığı altındaki 3 formu okuyunuz, doldurunuz ve isim-soyadınızı yazarak 

imzalayınız ve info@rasyonelpsikoloji.com adresine ‘grup oturumları üyelik talebi’ başlığı ile gönderiniz. 

Ayrıca Adli Sicil Kaydınızı, özgeçmişinizi ve fotoğrafınızı da email’ize eklemeyin unutmayınız. 

Üçüncü adımda grup yöneticisi uzman psikolog size kabul edildiğinize veya kabul edilmediğinize dair 

email atacaktır.  
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