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Gündem 
e-terapi

Üniversitelerde bile 
uygulanmaya başlayan e-terapi, 
t a r t ı ş ı l ı y o r
Terapistiyle çeşitli 
nedenlerde bir araya 
gelemeyip yüz yüze 
görüşemeyenlerin tercih 
ettikleri bir yöntem olan 
e-terapi, ülkemizde de 
yaygınlaşırken tartışmaları 
da beraberinde getiriyor. 
E-terapi hekime 
ve kuruma güven 
duygusu gelişmeden 
uygulanabilecek bir 
teknik gibi görünmezken, 
görüşmenin izin 
alınmadan bilgisayara 
kaydedilme olasılığı da 
kafaları karıştırıyor.

Fatma Ağaç

Psikiyatride “elektronik hizmet” olarak 
bilinen e-terapi;” e-görüşme”, “e-tedavi”, 
“telepsikiyatri”  gibi çeşitli şekillerde 

adlandırılıyor. Yetişkin bireylere; bulunduğu ortamdan  
ayrılmadan bir uzmandan danışmanlık alması için 
sunulan bir tür psikolojik destek olarak tanımlanan 
“On-line terapi” veya “e-terapi”, gün geçtikçe ilgi 
topluyor. Bu ilgi, kişilerin mahrem konuları yüz tüze 
konuşmayı güç bulup İnternet ortamında kendilerini 
daha rahat ifade etmesi ve yoğun yaşam şartları 
nedeniyle bulunduğu ortamdan ayrılmadan böyle 
bir hizmeti alabilmenin kolaylığından kaynaklanıyor. 
Online Terapi de danışanlar e-posta, msn ya da telefon 
aracılığı ile terapistlerine ulaşabiliyorlar. e-Terapiyle, 
kişi bulunduğu ortamdan, hekim ya da psikoloğundan 
canlı olarak danışmanlık hizmeti alabiliyor.  
Ancak özellikle son yıllarda ülkemizde de uygulanmaya 
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başlanan bu yöntem, çeşitli tartışmaları da 
gündeme getiriyor. Özellikle uygulamada 
başarılı bir terapi ilişkisinin kurulamayacağı, 
etik sorun ve güçlükler barındırdığı, güven ve 
güvenirlilik sorunları yaşanacağı gibi uyarılar 
yapılıyor.  E-terapi, hekime ve kuruma güven 
duygusu gelişmeden uygulanabilecek bir 
teknik gibi görünmezken, görüşmenin izin 
alınmadan bilgisayara kaydedilme olasılığı da 
kafaları karıştırıyor.

Dergimizin 159. Kasım sayısında “Gündem 
Konusu” olarak e-terapiyi ele aldık. İlgili 
taraflarla ayrıntılı görüşmeler yaptık. 
Yurtdışında ve yurt içinde değişik şekillerde 
uygulama örnekleri görülen e-terapi, Üsküdar 
Üniversitesi NPİstanbul Nöropsikiyatri 
Hastanesi’nde bilimsel tabanlı olarak hayata 
geçirildi.  3 yıl süren altyapı çalışmasının 
ardından özel bir yazılım ve etik kurallarının 
oluşturulmasıyla uygulamaya başlanan 
e-terapi, danışan ve terapistini aynı platformda 
bir araya getiriyor, canlı gibi görüşmelerine 
olanak tanıyor. Öncesinde kliniğe gidilmesi 
şart olduğu, ulaşılabilirliği artırdığı ve tedaviyi 
kolaylaştırdığı söylenen uygulamanın, etik 
konusunu gündeme taşıyan, depresyon 
ve kaygı bozuklukları başta olmak üzere 
birçok hastalığın tedavisinde yararlı olduğu 
belirtiliyor. 

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi 
NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde 
hayata geçirdikleri telepsikiyatrinin on-line 
olarak bilgisayar ekranında danışanın ve 
terapistin bulunması ve ekranda yüz yüze 
görüşme yapması anlamına geldiğini söyledi. 
Uygulamanın yazılı veya görüntülü olarak 
yapıldığına değinen Tarhan, “En önemli durum 
kişi ile mutlaka önceden yüz yüze görüşülmüş 
ve terapisinin bir müddet karşılıklı olarak 

devam etmiş olmasının gerekliliğidir” dedi.
Türkiye Psikiyatri Derneği’nden Doç. Dr. 
Burhanettin Kaya ise, dernek adına yaptığı 
açıklamada e- terapi ya da tele-terapiye 
temkinli yaklaşmak gerektiğine dikkat çekti. 
Kaya, bu alandaki sınırlı araştırmaların 
sağladığı verilerin, hem başarılı bir terapi 
ilişkisinin kurulması, hem de yarattığı etik 
sorun ve güçlükler açısından bu alanın halen 
netleşmemiş, yanıtları verilmemiş soruları 
bulunduğunu söyledi.
  
Psikiyatride elektronik hizmet dönemi 
yeni başladı nitelendirmesinin pek doğru 
olmadığına değinen Madalyon Psikiyatri 
Merkezi Kurucusu ve Sahibi Dr. Gülseren 
Budayıcıoğlu, sadece psikiyatri hizmeti veren 
kurumlar değil, personellerine psikiyatri 
hizmeti aldırmak isteyen bazı kurumlar 
da bu altyapı çalışmasını yaptıklarını ve 
kullandıklarını dile getirdi. 

Dr. Rıza Cumhur Boratav da, birçok etik 
sorunu beraberinde getiren böyle bir tedavi 
uygulamasının bir üniversite tarafından 
bilimsel temelli bir yapıya oturtulması çabasını 
“iyi niyetli” olarak değerlendirirken “Ancak 
zaman ve para ekonomisi uğruna güvenliği 
ve güvenirliği düşük kılan bir yöntem” 
değerlendirmesinde bulundu. 
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