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Gündem 
e-terapi

Türkiye Psikiyatri Derneği, Ruh Sağlığı ve Medya Çalışma Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Burhanettin Kaya: 

e- Terapiye temkinli yaklaşmak gerekli

Son 10 yılda 
gündeme gelip 
dikkat çeken 
“e-terapi” veya 
“tele-terapi”ye, 
temkinli yaklaşmak 
gerektiğinin altını 
çizen Kaya, alanın 
halen netleşmemiş, 
yanıtları verilmemiş 
sorularla dolu 
olduğunu söyledi. 
Kaya, bu yeni 
modelin ticari 
kaygılarla yeni 
bir kazanç alanı 
yaratmak amacıyla 
yaşama geçirildiğini 
düşünüyor.

Türkiye Psikiyatri Derneği Ruh Sağlığı ve Medya Çalışma 
Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Burhanettin Kaya, dergimize 
dernek adına yaptığı bir açıklama gönderdi. Açıklamada, “e- 
terapi” ya da “tele-terapi”ye temkinli yaklaşmak gerektiğini 
vurgulayan Doç. Dr. Kaya, bu alandaki sınırlı araştırmaların 
sağladığı veriler çerçevesinde hem başarılı bir terapi 
ilişkisinin kurulması, hem de yarattığı etik sorunlar ve 
güçlükler açısından bu alanın halen netleşmemiş, yanıtları 
verilmemiş sorular bulunduğunu söyledi.  

Psikoterapi uygulamasında en önemli noktalardan birinin güven ilişkisi 
olduğuna dikkat çeken Kaya, “Hasta ile hekim arasında bir terapotik ittifakın 
kurulması gerekir. Bu bir görüşmede sağlanamaz” dedi. Kaya, terapotik 
ittifakın süreklilik gösteren bir ilişkide ancak kurulabileceğinin üzerinde 
durarak, “Yüz yüze olmayan bir ilişkide bu ittifakın kurulması hem güçtür ve 
eğer kuruluyorsa bu  sahici olma şansına sahip değildir” uyarısında bulundu. 

“Bu yeni modelin ticari kaygılar çerçevesinde 
yeni bir kazanç alanı yaratmak amacıyla 
yaşama geçirildiğini düşünüyorum” diyen 
Kaya, konunun bilimsel ve mesleki çevrelerde 
ayrıntılı biçimde tartışılması gerektiğini 
belirtti. 
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Gündem 
e-terapi

“E-terapi, son 20 yılda daha çok son 10 
yılda gündeme gelen, dikkatleri çeken bir 
konu. Öncelikle bilgisayarların yaygın olarak 
kullanılması, ardında İnternet teknolojisinin 
gelişmesi ile birlikte daha çok dikkat çekmeye 
başladı. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
psikiyatri uygulamasında da teknolojik 
araçların kullanılması daha çok gündeme 
geldi. Akıllı telefonların yarattığı etkiyle de bu 
daha tartışılır oldu elbette. 

İnternet temelli psikoterapiler, İngiltere 
gibi psikoterapilerin yaygınlaştığı, özellikle 
anksiyete bozuklukların tedavisinde kullanılan 
bazı programlarla bazı hasta gruplarına 
ulaşmada, özellikle korku veren uyaranlarla 
yüzleşme terapilerinde kullanılmıştır. Ama 
bu teknikler sıklıkla terapist eşliğinde 
psikoterapinin özel bir tekniği olarak 
kullanılmaktadır. Bu yöntemler, burada 
tartışılan e- terapi den birçok açıdan farklıdır. 

E-terapide sözü edilen mecralar e-posta, chat 
odaları, video konferans gibi yöntemlerdir. 
Özellikle üçüncüsü görece daha yüksek ve 
pahalı bir teknoloji gerektirmektedir

Tüm ilgi çeken, cazip görünen ya da kulağa 
hoş gelen yanlarına rağmen e-terapi 
ya da tele-terapiye temkinli yaklaşmak 
gerektiğini düşünüyorum. Bu alandaki sınırlı 
araştırmaların sağladığı veriler çerçevesinde 
hem başarılı bir terapi ilişkisinin kurulması, 
hem de yarattığı etik sorunlar ve güçlükler 
açısından bu alanın halen netleşmemiş, 
yanıtları verilmemiş sorularla dolu olduğunu 
söylemeliyim. 

“Sanal ortamda bireyler, 
kendilerini olduğunda farklı 
sunma eğilimindedirler”

Buradaki birinci nokta: 
Psikoterapi uygulamasında 
en önemli noktalardan 
biri güven ilişkisidir ve 
hasta ile hekim arasında 
bir terapotik ittifakın 
kurulması gerekir. Bu bir 
görüşmede sağlanamaz. 
Süreklilik gösteren bir 
ilişkide ancak kurulabilir. 
Yüz yüze olmayan bir ilişkide 
bu ittifakın kurulması hem 
güçtür ve eğer kuruluyorsa 
bu  sahici olma şansına 
sahip değildir. Teknolojik 
araçlar ne kadar gelişkin 
olsa da gerçek insan 
ilişkisinin ve yüz yüze iletişimin olmadığı 
bir süreçte terapotik ittifakın kurulması o 
denli güçtür. Bu açıdan temkinli yaklaşmak 
gerekir. Ayrıca biliyoruz ki, sanal ortamda 
bireyler kendilerini olduğunda farklı sunma 
eğilimindedirler. Sanal ortamda kurulan tedavi 
ilişkisinin sonunda bireyin değişimini görmek, 
onda ki değişimi hissetmek, onun mimik 
ve jestlere yansıyan duygusal ve fizyolojik 
karşılıklarını bulmak olanaklı olmayacaktır. 
E-terapi gibi bir yaklaşım, terapi ilişkisini 
mekanik, duygusal aktarımın ve yansımanın 
olmadığı, çok sınırlandığı, empatinin 
son derece kısırlaştığı, ve etkilenmenin 
mekanikleşip gücünü yitirdiği bir süreç 
yaratacaktır. 

“Teknolojik gelişmelere 
rağmen bu konudaki 
araştırmalar yetersiz”

840 araştırmanın gözden 
geçirildiği bir çalışmada, bu 
araştırmaların yalnızca 11 
tanesinin, diğer bir deyişle 
yüzde 1,3’ünün e terapide 
terapötik ilişki ve ittifakı 
araştırdığı saptanmıştır. 
Bu durum var olan 
araştırmaların psikoterapinin 
asıl belirleyici-merkezi 
özelliği olan terapotik ittifak 
konusunda hiçbir kanıt 
sunmadığını göstermektedir. 
Bu araştırmalar da, yüz yüze 
iletişimin terapötik ittifakın 
kurulmasında merkezi nokta 
olduğunun altını çizmektedir. 

Araştırmacılar her geçen gün gözlenen 
teknolojik gelişmelere rağmen bu konudaki 
araştırmaların yetersiz olduğunu, var olan 
araştırma bulgularına temkinli yaklaşılması 
gerektiğinin, özellikle “on-line bir tedavi 
ortamında” terapötik ilişkinin kurulması 
konusunun daha çok araştırılmaya ve bu 
konuda daha nitelikli kanıtlar oluşturmaya 
gereksinim olduğunu belirtmektedirler. 

Peki, bu tür bir tedavi yaklaşımı nerede 
hangi durumlarda yararlı olabilir? Burada 
sorulabilecek uygun sorulardan biri bu 
olmalıdır. Bu tür yaklaşımlar ancak yüz 
yüze uzun süre görüşülmüş, terapötik ittifak 
kurulmuş bir hasta ya da danışan ile zorunlu 
koşullar nedeniyle görüşemeyen hastalarla 
yürütülebilir. Güncel koşullar nedeniyle 

tedaviyi sürdüremeyecek, vurguladığımız 
koşullara sahip hastayla yürütülebilecek bir 
tedavi biçimidir kanımca. Ayrıca bu durumda 
da sürdürülen tedavi ilişkisinin yüz yüze terapi 
ilişkisi ile aynı etkide olacağı söylenemez 
ve yerini tutması beklenemez. Bu yapılanın 
bir terapi seansı değil bir kontrol görüşmesi 
niteliğinde olduğunu söylemek akla daha 
uygun olacaktır. 

İkinci bir grup hiçbir koşulda ulaşılamayan 
bir hasta grubuna ulaşmada bu yöntemin 
kullanılabileceğidir. Burada da tüm etik 
güçlükler ve kültürel çerçeve gözetilmelidir. 
Tedavi arayışında olmayan ve tedaviyi çok 
kısa zamanda terk eden, yarım bırakan 
hasta gruplarında bu yaklaşım daha yararlı 
olabilir. Bu hasta grubunun başında bağımlılık 
hastaları gelmektedir. Hem yüz yüze terapide 
hem de e-terapi de tedaviyi yarım bırakma 
yüksektir, ama bağımlılık hastaları görece 
e-terapiyi daha kolay benimseyebilmektedir. 

“Bu tedavi yaklaşımları hiçbir zaman ilk 
basamak tedavi olmamalıdır”
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 E-terapide tedaviye yanıtlar hekimin gözlemi ve 
değerlendirmesi,  değerlendirme ölçeklerinin hekim 
tarafından ya da denetiminde uygulanması değil hasta 
tarafından doldurulan değerlendirme ölçeklerine göre 
yapılacaktır. Buradaki bilgilerin hekimin denetimi dışında 
doldurulması veri güvenliğini açıkça etkileyecektir. Ayrıca bu 
mekanikliği de artıracaktır. Buradan bakıldığında e-terapi 
“duygusuz ve ilişkisiz” terapinin özgün bir örneği olarak 
görülebilir. 

Bu tedavi yaklaşımları hiçbir zaman ilk basamak tedavi 
olamama, olmamalıdır. Daha önce vurguladığım çerçeve ve 
koşullarda kullanılabilir. Bu tür tedavilerin ilk basamak bir 
tedavi gibi hiç yüz yüze görüşme olmadan yapılması yarardan 
çok zarar getirecektir.

Ayrıca bu tür yaklaşımların hem veri güvenliği hem de 
mahremiyet sınırlarının çizilmesi açısından etik çerçevesi 
çok iyi tartışılmalıdır.  Veri güvenliği, verilerin daha sonra 
hastanım rızası dışında kullanılması, denetimi son derece güç 
olan sosyal medya ağları arasında “bilimsel (?)” amaçlarla 
paylaşılması gibi riskler oluşabilecektir. Bu yaklaşımı 
uygulayacağını ilan eden bir hastanenin kendi başına etik 
kural ya da sınırlar belirlemesi kanımca doğru değildir. Bu 
etik kurallar ancak etik ve deontoloji alanındaki uzman bilim 
adamlarının ve ilgi meslek örgütlerinin katılımı oluşturulabilir. 
Ayrıca bu konu yenin hukuksal sorunlar doğuracağı açıktır. 
Hukuk boyutunun da tartışılması ve hukuksal çerçevesinin 
kurulması gerekir.
 
“Ruh hastalıkları ve terapi pazarında, yeni bir rant alanı 
yaratma çabasının bir örneği”

Bu terapinin gündeme getirilmesinin ruhsal sorunları uygun 
bir yol bulma, ulaşamayan hastalara ulaşıp çözme amacı 
yerine ticari bir amacının olduğu düşüncesindeyim. Ruh 
hastalıkları ve terapi pazarında yeni bir rant alanı yaratma 
çabasının bir örneği, yeni yüzü olduğunu düşünmekteyim. 

Zaten birçok kontrolsüz site, buna benzer 
uygulamalar yapıp, testler doldurup başvuranlara 
hiçbir görüşme yapmadan, bir psikiyatrın 
değerlendirmesi olmadan tanılar koymakta, tedaviler 
önermekte, birçok hastaya telafisi güç zararlar 
vermekte, karşılığında yüksek paralar almaktadırlar. 
Şimdi bu yeni umut ve rant kapısını, özel hastane 
geçmişinde TMS (Transkranial Uyarım), Q-EEG 
(Renkli beyin haritası?) ve neuro-feedback gibi düşük-
orta düzeyde kanıt düzeyi olan tedavi yaklaşımlarını 
hemen her hastalığa uygulayarak hastaları yüksek 
faturalar ödemek durumunda bıraktığı söylenen, 
şimdilerde üniversite hastanesine dönüşmüş olan 
bir kurum uygulamaya hazırlanmaktadır. Bu açıdan 
bakılmalıdır. Bu süreç aynı zamanda neo- liberal 
sağlık politikalarının da bir ürünüdür kanımca. Bu 
yeni yöntemlerle özel sağlık sektörü de yeni kazanç 
kapıları yaratmaya çalışmaktadır.

Bu modeller yaşama geçirilmeden önce psikiyatri 
kongrelerine getirilmeli, meslek örgütleri ile bir 
araya gelerek tartışılmalı, ardından uygulanıp 
uygulanmamasına karar verilmelidir. Ben bu yeni 
modelin ticari kaygılar çerçevesinde yeni bir kazanç 
alanı yaratmak amacıyla yaşama geçirildiğini 
düşünüyorum. Bu konu da bilimsel ve mesleki 
çevrelerde ayrıntılı biçimde tartışılmalıdır.”
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