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İnternet bizi sahneye davet ediyor ama
Şaka değil, Türk kahvesi içtikten sonra cep telefonunuzla boş fincanın fotoğrafını çekip falanca 
numaraya gönderiyorsunuz ve biraz sonra size SMS olarak kahvenizin falı geliyor: “Üç vakte kadar bir 
yol, iki de kısmetiniz var. Ayın on sekizine dikkat edin. Adının içinde filanca harf olandan uzak durun.” 
Neyseki teknoloji bazen alt kültür taleplerine karşılık verse de çoğunlukla topluma yeni kazanımlar 
getiriyor. Bunlardan biri e-terapi:  Yani internet marifetiyle terapi hizmeti vermek… Ülkemizde 
Üsküdar Üniversitesi’nde veya bazı özel merkezlerde telefonla veya çeşitli internet araçlarıyla ( 
e-posta, sohbet programları, video konferans gibi)  terapi hizmeti veriliyor/verilmesi planlanıyor. 
Peki e-terapi bilimsel açıdan ne kadar doğru?  Konuyu araştırınca gördük ki uzmanlar yöntemin 
kendisi ve etkisi konusunda ikiye ayrılmış durumda. Uygulayıcılar yöntemin verimli olduğunu, gerekli 
önlemler alınırsa hukuk, etik, güvenlik ve mahremiyet konusunda sorun yaşama riskinin az olduğunu 
iddia ediyorlar. Karşı olan kesimse bunun e-terapi değil olsa olsa e-görüşme denebileceğini, yapılan 
işin terapiyle ulaşılacak hedeflere uzak olduğunu, yöntemin doğruluğu konusunda yeterli bilimsel 
araştırma yapılmadığını ve ortada yanıtsız pek çok sorunun bulunduğunu belirtiyorlar.  Türkiye Psikiyatri Derneği 
başkanı Dr. Burhanettin Kaya, bu yöntemi kullananların tamamen ticari kaygıyla hareket ettiğini ve yeni kazanç kapıları 
yaratıldığını da ekliyor.  Araştırmamıza, Üsküdar Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu 
ve Dr. Cumhur Rıza Boratav  görüşleriyle katkı verdiler. Bilişim açısından (mahremiyet, güvenlik) bakılırsa, başbakanların, 
başkanların dinlendiği bir dünyada danışan-danışman kayıtlarının da yüz de yüz güvende olduğunu iddia edemem.  Ama 
biliyorsunuz internet bizi hem sahneye davet ediyor hem de soyunmaya zorluyor (şimdi şu anımızla ve geçmişimizle 
hatta geleceğimizle).  Bir kayıt okunmak (işlenmek)  içindir. Kısaca ya kayıtları kayıtlamanın doğru yöntemini  bulacağız 
(şifreleme konusunda çok çalışacağız, anonimleştirmenin kurallarını iyi belirleyeceğiz )  ya da kayıt  silme yönetimini  
öğreneceğiz. Karma yöntemleri de tercih edebiliriz ama eşit koşullara sahip olmayan insanların eşitmiş gibi sahneye 
çıkması biraz adaletsizlik olmaz mı?    

Nesnelerin interneti, uygulamaları eski olmakla birlikte gündemimize yeni düşen 
bir kavram. Verinin cihazlar arasında dolaşımını, işlenmesini ve insan müdahalesi 
olmadan bir uygulama başlatılabilmesini ifade ediyor. Bugün evlerimizde yangın/
hırsız alarmında, tedarik sektöründe, hastanelerde, akıllı sulama ve enerji ağlarında 
nesne internet ağının etkin olduğunu söyleyebiliriz. Nesnelerin birbiriyle iletişime 
geçmesinin sağladığı verimlilik ve tasarruf artışı pek çok gelişmiş ülkenin dikkatini 
bu konuya çekmiş durumda. Örneğin, akıllı enerji şebekeleriyle yüzde otuzlara 
varan bir enerji tasarrufu gerçekleşeceği hesaplanıyor. Dünyada internete bağlı  
on milyar cihaz olduğu düşünülüyor. Bu sayının 2023’de elli milyara çıkacağı 
tahmin ediliyor. Dolayısıyla nesne internet ağı  da en az internet kadar hayatımızı 
değiştirecek.  Konu Avrupa Birliği’nin 2013 konferans gündemine de girdi. Aynı 
zamanda 28-29 Kasım’da 29. Bilişim Kurultayı’nda tartışılacak. Turkcell’den Selin 
Kocabaş, Avea’dan Hasan Başol ve  BeWell’den Dr.Cenk Tezcan “Nesnelerin 
İnterneti” konusundaki araştırmamıza katkı vererek bu konudaki çalışmaları 
anlattılar…
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