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Öfke Kontrolü Grup Terapisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öfke Kontrolü Grup Terapisi neden önemli? Öfkeli ergenlere neden yardımcı 

olmalıyız? 

 Ergenlik dönemi kişilik gelişiminde en önemli mihenk taşıdır. Kişilik bu temelin üzerine 

kurulmaktadır.  

 Ergenlik özellikle meslek seçimi, evlilik gibi önemli kararların alınmasına temel 

oluşturacak bir dönemdir. Bu dönemde en sık rastlanan öfke problemlerinin yapıcı 

yollarla aşılması sadece bu döneme etki etmekle kalmayıp hayatın geri kalanını da 

önemli ölçüde etkileyecektir. 

 Öfke patlamaları kronikleştiğinde ergen ile ailesi arasında iletişim problemi artar ve 

ebeveyn ile ergen arasındaki mesafe artar. 

 Bu durum ergenin sosyal hayatına da yansır. Bu dönemde öfke problemleri çözülmezse 

etkisi uzun yıllar sürecektir. 
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Ergenlik dönemi zihinsel, bedensel ve 

duygusal olarak pek çok değişimin bir 

arada yaşandığı bir dönemdir. Sınav stresi, 

hormonal değişimler, arkadaşlık 

ilişkilerindeki gerilimler, ebeveynler ile 

yaşanan çatışmalar gibi pek çok stres 

kaynağı ile karşı karşıya gelen ergenler 

zaman zaman öfke problemi 

yaşayabilirler. 

Öfke kontrolü programında uluslararası 

çalışmalarda etkililiği ispatlanmış Bilişsel 

Davranışçı Terapi yaklaşımı benimsenerek 

öğrencilerin öfkelerini sağlıklı yollarla ifade 

edebilecekleri duygu, düşünce ve davranış 

düzenlemesi egzersizleri yer almaktadır. 

Ayrıca, öfke kontrol sürecinde ergenlere 

destek olacak ebeveynlere yönelik “Öfke 

Kontrol Sürecinde Sosyal Desteğin Önemi” 

başlıklı seminer verilmesi planlanmaktadır. 

 

 

 

 

Ekip: Psikolog ve Drama Lideri Ebrar Yenice Kanık 

          Uzm. Psikolog Reyhan Nuray Duman 

          Psikolog Zeynep Arı 

Program ücreti: 8 haftalık programın toplam bedeli kişi başı 400 TL’dir. 

* Velilere yönelik “Öfke Kontrol Sürecinde Sosyal Desteğin Önemi” semineri ücretsizdir. 

Yer: Bütüncül Psikoloji, Başakşehir 4.Etap 1. Kısım L40 Daire:2 (4. Etap halk pazarı yakını) 

Kayıt için:  0552 203 43 08 / 0506 325 50 58 

Öfke Kontrolü Grup Terapisi 

Yaş Grubu: 14 - 17 yaş 
Kişi Sayısı: 8 – 15 kişi 
*Her oturum 2 saattir. 
*Toplam 8 hafta düzenlenecektir. 
 

PROGRAM 

1. Hafta: Tanışma, çalışmanın hedefleri. 
2. Hafta: Öfke kavramının çerçevesi: olaylar ve 

belirtiler 
3. Hafta: Öfke Kontrol Planı hazırlama 
4. Hafta: Öfke Patlama Döngüsü 
5. Hafta: Bilişsel Yapılandırma: ABCD Modeli ve 

Düşünce durdurma 
6. Hafta: Gözden geçirme seansı 
7. Hafta: Girişkenlik Eğitimi ve Çatışma Çözme 

Modeli 
8. Hafta: Girişkenlik Eğitimi ve Çatışma Çözme 

Modeli Uygulamaları ve kapanış 


