


Sezg� Ps�koloj� Kl. Psk Bahatt�n Göktan tarafından kurulmuş olup 
13 yıldır Tuzla'da h�zmet veren b�r kurumdur.

2020 yılında eğ�t�m alanında da h�zmet vermeye başlamasıyla b�rl�kte
  Sezg� Ps�koloj� ek�b�ne Kl. Psk. Tuğçe Şah�n ve Kl. Psk. Mert Açın da

katılmıştır.  

2022 yılında �se Bostancı'ya taşınıp çocuk, ergen, yet�şk�n, ç�ft ve a�le alanındak� 
kl�n�k çalışmalarını, endüstr�yel kl�n�k ve eğ�t�m alanındak� 

tüm faal�yetler�n� burada devam ett�rmekted�r.



Paylaşımlı of�sler�
kullanab�l�rs�n.

Paylaşımlı eğ�t�m 
alanlarını kullanab�l�rs�n.

Paylaşımlı çalışma 
alanlarını kullanab�l�rs�n.

tüm 
B�rçok as�stanlık 

h�zmet�nden

Mutfak, bahçe g�b� b�rçok
ortak kullanım alanından

Alanında uzmanlar tarafından
ver�len çeş�tl� süperv�zyon ve

mentörlük süreçler�nden 

bunları 

 
yaparken

 
yararlanab�l�rs�n!

B�r alan uzmanı olarak buradan nasıl yararlanab�l�rs�n?



SEZGİ PSİKOLOJİ'YE 

Ps�koloj�/PDR l�sans mezunu ve

İlg�l� alanda en az yüksek l�sans
 öğrenc�s� olman

Tab�k� önemsed�ğ�m�z bazı şeyler var..

Sezg� Ps�koloj�'de bel�rlenm�ş
olan kural yönetmel�kler� tak�p 
ed�yor olman

İptal olan seanslarını b�r gün
önces�nden b�ld�r�yor olman



PAYLAŞIMLI OFİS
PRODESÜRLERİ

Günlük KullanımSaatl�k Kullanım

 Uzmanların seans ücretler�ne    
 Sezg� Ps�koloj� tarafından b�r
bel�rleme yapılmamaktadır. 

Merkez�m�zde danışanlar;  bahçe,
bekleme salonu ve çay/kahve
�stasyonundan yararlanab�l�rler.

Uzmanlar �se mutfak, çay/kahve
�stasyonu, bahçe g�b� ortak
alanlardan yararlanab�l�rler.

Uzmanların seans ücretler�ne bağlı
olmaksızın saatl�k oda kullanım
bedel� 70 ₺'d�r.

Uzmanlara, Sezg� Ps�koloj� tarafından
yönlend�r�len danışanlar �ç�n saatl�k
oda kullanım bedel� 100 ₺'d�r.

 Uzmanların seans ücretler�ne    
 Sezg� Ps�koloj� tarafından b�r
bel�rleme yapılmamaktadır. 

Merkez�m�zde danışanlar; bahçe,
bekleme salonu ve çay/kahve
�stasyonundan yararlanab�l�rler.

Uzmanlar �se mutfak, çay/kahve
�stasyonu, bahçe g�b� ortak
alanlardan yararlanab�l�rler.

Uzmanların seans ücretler�ne bağlı
olmaksızın günlük oda kullanım
bedel� 480 ₺'d�r.

Uzmanlara, Sezg� Ps�koloj� tarafından
yönlend�r�len danışanlar �ç�n günlük
oda kullanım bedel� 700 ₺'d�r.



PAYLAŞIMLI 
EĞİTİM ALANI PRODESÜRLERİ

Fiyatlar kişi başı ücretlendirilir.



Sezg� Ps�koloj�, eğ�t�m/atölye yapacak uzmanın yeterl�l�k
belges� görmey� talep edeb�l�r. 

Uzmanların eğ�t�m ve atölye ücretler�ne Sezg� Ps�koloj�
tarafından b�r bel�rleme yapılmamaktadır. 

Eğ�t�m ve atölyeler en az sek�z k�ş�yle düzenlenmekted�r. 

Eğ�t�m salonu paylaşımlarında f�yatlandırmalar k�ş� başı olarak
ücretlend�r�l�r.

Eğ�t�m/atölye �ç�n paylaşımlı alanı kullanan uzmanlar; mutfak,
çay/kahve �stasyonu, bahçe g�b� ortak alanlardan
yararlanab�l�rler.

Sezg� Ps�koloj�'de bel�rlenm�ş olan kural yönetmel�kler tak�p
ed�lmel�d�r.

PAYLAŞIMLI 
EĞİTİM ALANI PRODESÜRLERİ



G�r�ş ve karşılama h�zmetler�, 

As�stanlık h�zmetler� 

Çay-Kahve �stasyonu

bulunmaktadır

WIFI kullanımı mevcuttur

Bahçe kullanımı mevcuttur

SEZGİ PSİKOLOJİ'DEN KARELER
BEKLEME ALANI



SEZGİ PSİKOLOJİ'DEN KARELER

BADEM ODA

B�reysel ve ç�ft terap�s� �ç�n

uygun 

Onl�ne terap� �ç�n uygun

Çalışma alanı mevcut

Kl�malı 

GÖRÜŞME ODALARI



SEZGİ PSİKOLOJİ'DEN KARELER

(ÇOCUK & YETİŞKİN)

Bu oda hem oyun terap�s� hem

de b�reysel, ç�ft ve a�le terap�s�

�ç�n uygundur.

Onl�ne terap� �ç�n uygun

Çalışma alanı mevcut

Bahçe kullanımı mevcut

Kl�malı 

YOSUN ODA

GÖRÜŞME ODALARI



SEZGİ PSİKOLOJİ'DEN KARELER

TARÇIN ODA

B�reysel, ç�ft ve a�le terap�s� 

Onl�ne terap� �ç�n uygun

Çalışma alanı mevcut

Kl�malı 

      �ç�n uygun 

GÖRÜŞME ODALARI



SEZGİ PSİKOLOJİ'DEN KARELER

MÜRDÜM ODA

B�reysel terap�  �ç�n uygun 

Onl�ne terap� �ç�n uygun

Çalışma alanı mevcut

Kl�malı 

GÖRÜŞME ODALARI



SEZGİ PSİKOLOJİ'DEN KARELER
GÖRÜŞME ODALARI

ÇAĞLA ODA

Danışanlarla yapılacak test

çalışmalarına uygun

Onl�ne terap� �ç�n uygun

Ps�k�yatr ve d�yet�syenler �ç�n

görüşmelere uygun

Çalışma alanı mevcut

Kl�malı 



20 k�ş� kapas�tel�

Çalışma alanına uygun 

Toplantı düzenlemeye uygun

As�stan desteğ�ne uygun 

Çalışma tahtası ve kl�ma mevcut

Bahçe kullanımı mevcut 

Onl�ne çalışmaya uygun 

H�br�t eğ�t�me uygun 

Eğ�t�m sandalyeler� ve toplatı

masası kullanımı mevcut 

Sınıf st�l�, yuvarlak ve U düzen�

kullanımına uygun

SEZGİ PSİKOLOJİ'DEN KARELER
EĞİTİM/ATÖLYE/TOPLANTI ALANI 



SEZGİ PSİKOLOJİ'DEN KARELER



SEZGİ PSİKOLOJİ'DEN KARELER



SEZGİ PSİKOLOJİ'DEN KARELER



SEZGİ PSİKOLOJİ'DEN KARELER



SEZGİ PSİKOLOJİ'DEN KARELER



İLETİŞİME GEÇİN ZİYARET EDİN

0216 206 03 96
0535 915 09 73

Altıntepe Mahallesi,
İstasyon Yolu Sokak, 7/A

Maltepe/İSTANBUL

TAKİP EDİN

info@sezgipsikoloji.com

www.sezgipsikoloji.com @sezgipsikoloji              

@sezgipsikoloji              

İLETİŞİM

@sezgipsikoloji              


