
Varoluşçu	  Grup	  Terapisi	  Hangi	  Çerçevede	  Gerçekleşecek?	  

1.   Grup	  terapisi	  kasım	  2016	  tarihinde	  Varoluşçu	  
Akademi’de	  başlayacak	  ve	  ucu	  açık	  bir	  biçimde	  
(bitiş	  tarihi	  önceden	  belirlenmeden)	  ilerleyecektir.	  
Ön	  görüşmeler	  ekim	  –	  kasım	  2016	  tarihlerinde	  
yapılacaktır.	  

2.   Grup	  her	  hafta	  perşembe	  günleri	  saat	  19:30-‐21:00	  
arasında	  buluşur	  ve	  her	  buluşma	  90	  dakika	  sürer.	  
(Resmi	  tatillere	  denk	  gelen	  günlerde	  seans	  yapılmaz.)	  

3.   Grup,	  varoluşçu	  kuramı	  temel	  alan	  bir	  etkileşim	  grubu	  formatıyla	  ilerlerler.	  
4.   Grup	  en	  az	  6,	  en	  çok	  10	  üye	  ile	  başlar.	  Gruba,	  kişi	  sayısı	  10’a	  ulaşana	  kadar,	  her	  daim	  

yeni	  üye	  eklenebilir.	  Yeni	  bir	  üyenin	  katılım	  sürecinde	  grup	  bilgilendirilir.	  	  
5.   Grup	  terapistleri	  gruba	  katılma	  talebinde	  başvuran	  bireylerle	  ücretsiz	  bir	  ön	  görüşme	  yapar.	  

Grup	  açıldıktan	  sonra	  dahil	  olan	  üyelerle	  bu	  ön	  görüşmeye	  ek	  ücretli	  bir	  bireysel	  hazırlık	  
seansı	  yapılır.	  

6.   Grup	  üyelerinin	  ,tüm	  çalışmadan	  tam	  fayda	  görebilmeleri	  için,	  düzenli	  olarak	  
seanslara	  katılımı	  son	  derece	  önemlidir.	  	  

7.   Terapi	  ücreti	  oturum	  başına	  80TL’dir.	  Ücret;	  her	  ayın	  ilk	  haftası	  aylık	  olarak	  alınır.	  
Terapi	  devam	  ettiği	  takdirde	  her	  Ekim	  ayında	  ücret	  artışı	  yapılır.	  Kayıt	  yaptırmak	  isteyen	  
katılımcıların	  ön	  görüşmede	  ilk	  buluşmanın	  ücretini	  ödemeleri	  gerekir.	  İlk	  buluşma	  ücretinin	  
ödenmesi	  ve	  kontratın	  imzalanması	  ile	  katılımcılar	  kayıtlarını	  tamamlamış	  olurlar.	  

8.   Gruba	  katılan	  her	  üye	  (sonradan	  katılan	  üyeler	  de	  dahil)	  20	  oturum	  katılmayı	  taahhüt	  
eder.	  Katılımcılar	  20	  oturum	  boyunca	  gelmediği	  her	  oturumun	  ücretinden	  
sorumludur.	  20	  oturum	  sonrasında	  devam	  eden	  katılımcılar	  gelemeyeceği	  oturumu	  o	  
ayın	  ilk	  haftası	  bildirdiği	  takdirde	  ücret	  alınmaz,	  ancak	  sonradan	  katılmayacağını	  
haber	  veren	  ya	  da	  habersiz	  gelmeyen	  üyeler	  o	  haftanın	  ücretinden	  sorumludur.	  

9.   Üyelerden	  ayrılma	  kararlarını	  grupla	  ve	  terapistlerle	  paylaşması	  beklenir.	  20	  oturum	  
sonrasında	  devam	  eden	  süreçte	  ayrılmak	  isteyen	  katılımcının	  uygun	  kapanışın	  
yapılabilmesi	  için	  1	  ay	  önceden	  bunu	  haber	  vermesi	  beklenir.	  Ayrılma	  kararlarını	  
açıklayan	  üyeler	  sonraki	  dört	  	  seansın	  ücretinden	  sorumludur.	  

10.  Gruptaki	  katılımcı	  sayısı	  5’in	  altına	  düştüğünde,	  1	  ay	  içinde	  yeni	  katılım	  sağlanamazsa,	  
takip	  eden	  1	  ay	  içerisinde	  grup	  kapanışa	  gider.	  	  

11.  Grup	  terapistlerinin	  iletişim	  bilgileri	  gruba	  verilecektir.	  Grup	  üyesi	  gelemeyeceği	  
durumlarda	  terapistlerden	  en	  az	  birini	  haberdar	  etmelidir.	  Bu	  bildirimin	  diğer	  kişilere	  
yapılmamasını	  rica	  ederiz(ofis	  idari	  asistanı,	  diğer	  üyeler	  gibi).	  
	  


