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Gündem 
e-terapi

Madalyon Psikiyatri Merkezi Kurucusu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu:

Türkiye’de ilk kamera ile görüntülü terapi, Madalyon’da başladı

e-terapinin 
yeni başladığını 
söylemenin 
doğru olmadığını 
belirten 
Budayıcıoğlu, 
Türkiye’nin 
teknolojik 
altyapısının, bu 
görüşmeleri 
kaliteli bir 
biçimde yapmaya 
müsait olmadığı 
ve görüşmelerin 
güvenliğinin 
tam olarak 
sağlanamadığına 
dikkat çekti.

Psikiyatride elektronik hizmet dönemi yeni başladı nitelendirmesinin 
pek doğru olmadığını söyleyen 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. 
“Türk Telekom”un bu altyapıyı kurmuş durumda olduğunun altını çizen 
Budayıcıoğlu, “Kliniğimizden de bu konuda uzman desteği talep ediyorlar” 
dedi.
 
Madalyon Psikiyatri Merkezi olarak e-terapi konusunda ciddi bir çalışma 
yaptıklarını anlatarak, Türkiye’de ilk kamera ile görüntülü terapinin Ar-Ge 
çalışmalarının kendi merkezlerinde başladığına dikkat çekti. Budayıcıoğlu, 
e-terapi konusuna en yakın hizmet olarak birkaç yıldır “Tele Seans” yani 
telefon aracılığı ile görüşmeyi kullandıklarını kaydetti. 

“Teknoloji işin içine girince, insan ruh 
sağlığı gibi çok hassas bir konuda nasıl 
bir sonuç çıkacağı belli olmaz” diyen 
Budayıcıoğlu, Türkiye’nin teknolojik altyapısı 
hem bu görüşmeleri kaliteli bir biçimde 
yapmaya müsait olmadığı ve görüşmelerin 
güvenliğinin tam olarak sağlanamadığına 
işaret etti.

E-terapi konusuna en yakın hizmet 
olarak birkaç yıldır “Tele Seans” yani 
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telefon aracılığı ile görüşmeyi kullandıklarına değinen Budayıcıoğlu, 
“Telepsikiyatri” ifadesinin on-line, yazılı veya görüntülü konferans yöntemini 
ifade etmediğini, yapılan çalışmanın da telepsikiyatri olmadığını belirterek 
üniversite bu konuda daha güzel bir isim bulacağını düşünüyor. Budayıcıoğlu 
sorularımıza şöyle yanıt verdi: 
-Üsküdar Üniversitesi tarafından başlatılan 
bir uygulama ile psikiyatride e-terapi 
dönemi başladı. Uygulama hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

-Psikiyatride elektronik hizmet dönemini 
yeni başladı olarak nitelendirmek pek doğru 
olmaz. Sadece psikiyatri hizmeti veren 
kurumlar değil, personellerine psikiyatri 
hizmeti aldırmak isteyen bazı kurumlar da 
bu altyapı çalışmasını yaptılar ve hali hazırda 
kullanıyorlar. Mesela  “Türk Telekom” bu 
altyapıyı kurmuş durumda ve kliniğimizden 
de bu konuda uzman desteği talep ediyorlar. 
Kurumların sadece tek şehirde değil, diğer 
şehirlerde bulunan personelleri de bu on-
line görsel ve yazılı terapi hizmetinden 
faydalanabiliyor.

Biz Madalyon Psikiyatri Merkezi olarak bu 
konuda ciddi bir çalışma yaptık. Belki de 
Türkiye’de ilk kamera ile görüntülü terapinin 
Ar-Ge çalışmaları merkezimizde başladı 
dersek hata yapmış olmayız. Ancak daha sonra 
gördük ki Türkiye’nin teknolojik altyapısı hem 
bu görüşmeleri kaliteli bir biçimde yapmaya 
müsait değil hem de bu görüşmelerin 
güvenliği tam olarak sağlanamıyor. 
Görüşmeleri elektronik posta veya sohbet 
programları üzerinden yazılı olarak yapmak 
zaten uzun süredir yapılan bir uygulama ve 
yenilenen İnternet sayfamızda da biz de bu 
hizmeti sunmaya başlayacağız. Bu hizmet 
şu ana kadar verilmiş olsa da veren sitelerin 
güvenirliği konusunda insanlar da bir şüphe 
vardı, biz kurumsal olarak Madalyon markası 
altında bu hizmeti vereceğimiz için bu güven 

konusunu da çözmüş olacağız.

E-terapi konusuna en yakın hizmet olarak 
birkaç yıldır uyguladığımız “Tele Seans” yani 
telefon aracılığı ile görüşmeyi kullanıyoruz.

- Uygulamanın yaygınlaştırılması söz konusu 
olur mu?

-Aslında uygulama kaliteli bir biçimde 
sunulursa insanlar için çok büyük kolaylık 
olacak. 
Ancak biraz önce de belirttiğim gibi teknoloji 
işin içine girince, insan ruh sağlığı gibi çok 
hassas bir konuda nasıl bir sonuç çıkacağı 
belli olmaz.

-Uygulama başka ülkelerde de kullanılıyor 
mu?

-Uygulama İnternetle birlikte gelişen ve 
yayılan bir uygulama. Dünyada kullanılıyor. 
Elektronik posta ile veya çevrimiçi yazışma 
veya video konferans ile farklı biçimlerde 
yapılıyor. Yıllardır kullanılan metotlar bunlar. 
Ancak Türk insanı bu kapsamda kendi 
karakteristik özellikleriyle, tepkileriyle ele 
alınmalı.
 
-Uygulamanın avantajları ya da dezavantajları 
neler?  

-Öncelikle karşınızdaki kişinin bu işin uzmanı 
olduğundan emin olmalısınız. Dolayısı ile bu 
hizmeti herhangi bir yerden almanız uygun 
olmaz. Sağlık Bakanlığı tarafından denetimleri 
yapılan ruhsatlı bir merkez, hastane veya 

muayenehane tarafından verilmesi gerekir. 
Teknolojinin kullanımına olan güvensizlik, bire 
bir görüşmedeki gibi karşılıklı güven veren 
sıcaklık ve iletişimin olmayışı da dezavantaj 
olarak sayılabilir.
Avantaj olarak ise, insanların istedikleri doktor 
veya psikoloğa istedikleri ülkeden, şehirden 
ulaşmaları. Evlerinden veya işyerlerinden 
çıkmadan bu hizmeti alabilmeleri, sayılabilir.

-Bilginin mahremiyeti ve güvenliği nasıl 
sağlanır? Uygulama ne kadar etik?

-Bunun için gerçekten yüksek maliyetli 
yatırımlar gerekir. Siz kendi altyapınız 
açısından çok güçlü bir güvenlik duvarı 
oluşturabilirsiniz. Ancak her zaman için 
unutmamak gerekir ki, size ulaşan kişilerin 
kullandığı sistemler, büyük çoğunlukla sizin 
sistemleriniz ile aynı kalitede olmayacaktır. 
Yani siz kendi tarafınızda güvenlik sorununu 
yüzde 100 halletmiş bile olsanız, karşı tarafın 
elektronik ağı her zaman iki taraf için de bir 
tehdit oluşturacaktır.
Etik konusuna gelince, birçok detay tek tek 
ele alınmalı. En majör örnekle cevap verecek 
olursam, uzaktan ilaç yazımı gündeme 
gelirse etik kurallara aykırı olacaktır diye 
düşünüyorum.

-Bu yöntemde de duygusal paylaşım, jest ve 
mimik, karşı tarafı algılayacak şekilde olur 
mu?

-Konu yine teknolojik altyapıya geliyor, 
karşılıklı olarak görüşmenin yapıldığı 
ortamdaki teknolojik cihazlar ve altyapı çok 
önemli. Bunun dışında bazı sıkıntılar olacaktır, 
ancak uzun süreli görüşmelerde karşılıklı 
diyalog olumlu bir biçimde gelişebilir ve 
zamanla jest ve mimikler algılanabilir.

-Telepsikiyatri ile tedavi ne kadar etkili? 
Uygulama bir tartışma yarattı. Siz eleştirileri 
nasıl karşılıyor sunuz?

-Sınırlı konularda etkili olabilir. Ancak 
psikiyatrinin her konusu için geçerli 
olmayacağı aşikâr. 

-Eklemek istediğiniz konular var mı?

-Bu uygulamanın ismi yönünden ilave 
etmek istediğim bir şey var. Bana kalırsa 
“Telepsikiyatri” ifadesi, kesinlikle on-line, 
yazılı veya görüntülü konferans yöntemini 
ifade etmiyor.  Zaten yapılmaya çalışılan da 
telepsikiyatri değil. Üniversite bu konuda daha 
güzel bir isim bulacaktır diye düşünüyorum.
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