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“Psikolojik danışma, bireyin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini 

tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim 

halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen profesyonel 

bir yardım sürecidir.” 

Bu form, sizi sunulacak danışmanlık hizmeti süreci hakkında bilgilendirmek, karşılıklı hak 

ve sorumlulukları bildirmek ve onayınızı almak amacıyla hazırlanmıştır.  

Lütfen dikkatlice okuyunuz. 

 

Sürece İlişkin Bilgiler 
 

• Psikolojik danışma başvurusu ve sürecinde gönüllülük esastır. 

 

• Görüşme için başvurular eposta, telefon veya ofise başvurularak yapılabilir. 

 

• Görüşmeler 45 dakika sürecektir. Gerekli görüldüğü takdirde, görüşme süresi 45 

dakikayı aşabilir ya da daha kısa sürebilir. 

 

• Görüşmelerin zamanına, sıklığına ve kaç hafta süreceğine danışanın ihtiyaçları 

doğrultusunda karar verilecektir. 

 

• Oturumlar yüz yüze gerçekleştirilecektir. 

 

• Psikolojik danışma birimindeki tüm hizmetler ücretsizdir.  

 

• Danışman gerek gördüğü taktirde, danışanı ek destek hizmetlerine yönlendirebilir. 

 

• Psikolojik danışma sürecini sona erdirme kararı danışman ve danışanın ortak görüş 

birliği ile verilir. Danışan sonlandırma gerekçesini danışmanıyla paylaşmalıdır. 

 

• Danışmanın özel telefon numaraları danışana verilmemektedir. Bu konuda istekte 

bulunulmaması rica olunur.  

 

• Görüşmelerin verimli geçebilmesi için görüşme esnasında yazılı kayıtlar tutulabilir. 

 

 

                                                                          

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA ve GELİŞİM BİRİMİ 
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Danışana Ait Sorumluluklar 

• Danışma hizmetini alma amacının farkında olma ve danışmanla iş-birliği yapmaya 

hazır olma 

• Görüşmelere belirlenen gün ve saatinde gelme 

• Görüşmelere 15 dakikadan fazla geç kalınması durumunda, görüşme için yeni bir tarih 

belirleme 

• Görüşmeyi erteleme veya iptal etme durumunda, danışmanı en az 6 saat öncesinden 

telefon veya e-posta yoluyla haberdar etme 

 

Gizlilik ve Sınırları 

 

• Danışma sürecinde gizlilik esastır. Görüşmelerde yapılan tüm paylaşımlar danışan ve 

danışman arasında gizli tutulur. 

 

• Görüşmede tutulan bilgilerin gizliliği yalnızca belirli koşullarda bozulabilir: 

 

- Kişinin kendine veya bir başkasına zarar verme riski varsa, 

- Taciz ve istismar durumları söz konusu ise, 

- Mahkeme ya da yasal merciler bilgi talep ediyor ise. 

 

Gizliliğin ihlal edilmesi gereken bu durumlarda (danışan önceden bilgilendirilerek), özel bilgiler 

yalnızca ilgili kişilerle/kurumlarla ve gerekli düzeyde, belli kısıtlamalar getirilerek paylaşılabilir. 

• Ses Kaydı/Görüntü Kaydı: Görüşmeler ses/görüntü kaydı olarak uzman uygun görürse 

danışanın da onayı ile kaydedilecektir. Bu kayıtlar, şifre korumalı olarak yalnızca 

danışmanın bilgisayarında saklanacaktır. Danışanın onayı olmadan kayıtlar kesinlikle 

kimse ile paylaşılmayacaktır. 
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    Tarih         

    Danışanın Adı-Soyadı       

   

    Telefon Numarası    

    E-mail adresi 

 

    İkamet Adresi       

 

  

    Acil durumlarda ulaşılabilecek bir yakının 

    yakınlık derecesi/adı-soyadı/telefon numarası 

 

     Danışan olarak hak ve sorumluluklarım ve psikolojik danışmanın sorumlulukları konusunda    

     bilgilendirildim. Formdaki maddeleri okudum, anladım, şartları kabul ediyor ve onaylıyorum.             

     İMZA: 

 


