
	  

	  

GRUP	  TERAPİSİ	  KURALLARI	  

1.   Başlayacak	  olan	  grup	  açık	  uçlu	  bir	  grup	  olacaktır,	  bitiş	  tarihi	  katılımcılarla	  birlikte	  belirlenecek	  ve	  süreç	  
içinde	  yeni	  katılımcı	  eklenebilecektir.	  Varoluşçu	  çerçevede	  çalışılacaktır.	  	  

2.   Katılımcıların	  düzenli	  katılımı	  ve	  ‘burada	  ve	  şimdi’	  ye	  odaklanması,	  kişisel	  sorumluluğu	  üstlenmesi,	  
başkalarını	  suçlamaktan	  kaçınması,	  önerilerde	  bulunmaktan	  ve	  bağımlılığı	  desteklemekten	  kaçınması,	  
başkalarını	  dinlemeyi	  öğrenmesi,	  duygularının	  ve	  düşüncelerinin	  farkında	  olması,	  yeni	  davranışları	  
denenmeye	  çalışması	  gruptan	  fayda	  sağlayabilmeleri	  için	  önemlidir.	  

3.   Grup	  her	  hafta	  Perşembe	  günleri	  saat	  19:30-‐21:00	  arasında	  buluşacaktır.	  Her	  buluşma	  90	  dakika	  
sürecektir.	  	  

4.   Grubun	  açılabilmesi	  için	  maksimum	  10	  minimum	  5	  katılımcının	  kayıt	  yaptırması	  gerekir.	  5	  kişi	  kayıt	  
yaptırmadığı	  koşulda	  grup	  açılmayacaktır.	  

5.   Grup	  terapisi	  genelde	  çabuk	  bir	  rahatlama	  sağlamaz.	  Düzenli	  katılım,	  hem	  diğer	  grup	  üyelerine	  hem	  
terapistlere	  yönelik	  duyguları	  açmada	  dürüst	  ve	  dolaysız	  olmak	  ve	  grup	  sürecinin	  işe	  yarayıp	  
yaramadığına	  dair	  yargıları	  grupta	  paylaşabilmek	  sürecin	  içine	  dahil	  olmayı	  kolaylaştırdığı	  gibi	  grubun	  
işlerliğini	  de	  arttıracaktır.	  	  

6.   Grup	  terapisinde	  gizlilik	  temeldir.	  Katılımcıların	  serbestçe	  konuşabilmeleri	  için	  grupta	  konuşulanların	  
korunacağına	  dair	  güvenlerinin	  olması	  gerekir.	  Grup	  üyelerinin	  isim,	  meslek,	  ya	  da	  belirgin	  
özelliklerinin	  gruptan	  olmayan	  herhangi	  bir	  kişiyle	  paylaşılması	  yasaktır.	  Bununla	  birlikte	  gruba	  dair	  her	  
şey	  ve	  her	  konuşma	  gizlilikle	  korunmaktadır.	  

7.   Katılımcıların	  birbirleriyle	  grup	  dışında	  iletişimde	  bulunmaları	  terapi	  sürecini	  olumsuz	  
etkileyebilmektedir.	  Dışarıda	  kurulan	  bağlar	  grup	  içinde	  alt	  gruplaşmalara	  ya	  da	  kendini	  rahatlıkla	  ifade	  
edememelere	  yol	  açabilir.	  Dolayısıyla	  grup	  dışında	  katılımcıların	  birbiriyle	  iletişim	  halinde	  olması	  
önerilmemektedir.	  Herhangi	  bir	  iletişime	  geçtikleri	  takdirde	  kişilerin	  bunu	  grupla	  paylaşma	  
sorumlulukları	  kendilerine	  aittir.	  

8.   Terapi	  ücreti	  oturum	  başına	  100TL’dir.	  Ücret;	  her	  ayın	  ilk	  haftası	  aylık	  olarak	  alınır.	  Kayıt	  yaptırmak	  
isteyen	  katılımcıların	  ön	  görüşmede	  ilk	  buluşmanın	  ücretini	  ödemeleri	  gerekir.	  İlk	  buluşma	  ücretinin	  
ödenmesi	  ve	  kontratın	  imzalanması	  ile	  katılımcılar	  kayıtlarını	  tamamlamış	  olurlar.	  

9.   Gruba	  katılan	  herkes	  gelmediği	  her	  oturumun	  ücretinden	  sorumludur.	  	  
10.   Gruptaki	  katılımcı	  sayısı	  4’ün	  altına	  düştüğü	  halde	  takip	  eden	  1	  ay	  içerisinde	  yeni	  katılımcı	  eklenmezse	  

grup	  kapatılır.	  Örneğin	  20	  Nisanda	  4	  kişi	  kalan	  bir	  grup	  için	  20	  Mayıs’a	  kadar	  yeni	  katılımcı	  
gelmediğinde	  20	  Haziranda	  grup	  sonlandırılacaktır.	  

11.   Grup	  terapistinin	  iletişim	  bilgileri	  gruba	  verilecektir.	  Grup	  üyesi	  gelemeyeceği	  durumlarda	  terapisti	  
haberdar	  etmelidir.	  Bu	  bildirimin	  diğer	  kişilere	  yapılmamasını	  rica	  ederiz(ofis	  idari	  asistanı,	  diğer	  üyeler	  
gibi).	  

	  


