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PSİKOLOJİK DANIŞMA ONAY FORMU
Verilen Psikolojik Danışma Hizmeti; Danışanın ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, problemlerinin çözümüne
yardım etmek amacıyla, çeşitli bilimsel yöntem ve tekniklerin kullanıldığı, işbirliği ve güvene dayanan profesyonel bir
yardım sürecidir.
Danışan danışmanı özgür iradesi ile seçmiş ve bu hizmeti almaya gönüllü olmuştur.
A. DANIŞMAN VE DANIŞANIN SORUMLULUKLARI
A.1. Danışana Ait Sorumluluklar:


Danışma alış amacının farkında olma



Problemini çözmeye istekli ve bu konuda danışman ile işbirliği yapmaya hazır olma



Danışma randevularına belirlenen gün ve saatte gelme, program dışı çıkan danışmaya gelmeyi engelleyen
durumlardan danışmanını 24 saat önceden haberdar etme



Danışanın uzun süre danışmaya gelemeyecek olduğu durumlarda danışmanını haberdar etme ve ortak bir
çözüm üretme



Danışmaya son verilmek istendiğinde bunu önceden danışmanına yazılı ve sözlü olarak bildirme.



Danışman tarafından gerekli görüldüğü takdirde başka destek hizmetleri (Tıbbi, sosyal) almaya rıza gösterme



Danışman tarafından verilen görev ve ödevleri yerine getirme



Danışmana bildirilen iletişim bilgilerinin güncel olması ve değişikliklerden danışmanı bilgilendirmesi

A.2. Danışmana Ait Sorumluluklar:


Danışma esnasında elde edilen bilgi ve belgeler danışan ve danışman arasında gizli tutulur.



Psikolojik danışma ilişkisi sonlandırıldığında da gizlilik ilkesine sadık kalınacaktır.
Ancak, yasal zorunluluklar ve hayati tehlike durumlarında konu ile ilgili üçüncü şahıslarla bilgiler
paylaşılacaktır.



Danışman, danışanına koşulsuz saygı ve kabul gösterecek, problemlerinin çözümünde ona rehberlik edecektir.



Danışman gerekli görüyor ise danışanını ek yardım hizmetlerine sevk edebilir.



Danışman tarafından psikolojik danışma ancak sebebi danışana sözlü ve yazılı olarak bildirilerek, tek taraflı
olarak sonlandırılabilir. Bu durumda danışanın zarar görmemesi için başka bir meslektaşa yönlendirmesi
yapılacaktır.



Danışanın danışma randevularına sadık kalmaması durumunda danışman, psikolojik danışma sürecine son
verme hakkına sahiptir.



Psikolojik danışma sürecinde danışan merkez alınacak, tüm süreç boyunca danışan ve danışman işbirliği
yapacaktır.



Bu danışma sürecinde danışman, danışandan herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır.

B. Sürece İlişkin Bilgiler


Her danışma süresi 45 dakikadır.



Psikolojik danışma süreci her hafta belirlenen gün ve saatte gerçekleşecek olup bu süre danışanın
probleminin niteliğine göre belirlenir.



Psikolojik danışma sürecini sona erdirme kararı danışman ve danışan tarafından ortak görüş birliği ile
verilecektir.
Tarih:
Danışan

Danışman

(Danışan ve danışman kendi el yazıları ile onayladıklarını belirtmeli ve bu formu imzalamalıdırlar)
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