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Gündem 
e-terapi

Psikiyatrist Dr. Rıza Cumhur Boratav:

e-terapi, zaman ve para ekonomisi uğruna güvenliği ve güvenirliği 
düşük kılan bir yöntem

Psikiyatrik muayenede 
beden diline gereksinim 
duyduğuna işaret 
eden Dr. Boratav, 
görüntülü görüşmenin 
beden dilini yeterince 
yansıtamayacağı 
uyarısı yaptı. Günümüz 
tekniğiyle “e-terapi”nin 
uygulanmasının olası 
olmadığını vurgulayan 
Boratav, “e-terapi” 
sözcüğü yerine 
“e-görüşme” sözcüğü 
kullanılmasını istedi.

Böyle bir uygulamanın bir üniversite tarafından bilimsel temelli bir yapıya oturtulması çabasını 
iyi niyetli olarak değerlendiren Dr. Rıza Cumhur Boratav, “Ancak zaman ve para ekonomisi 
uğruna güvenliği ve güvenirliği düşük kılan bir yöntem” dedi. 
Psikiyatride hastanın beden dilinin ayrıntılarıyla gözlenmesinin psikiyatrik muayenenin 
olmazsa olmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Boratav, bir kardiyoloğun e-görüşme 
ile steteskopunu ne düzeyde kullanabilirse bir psikiyatr da gözlemini ancak o düzeyde 
kullanabileceğinin üzerinde durdu. 
e-görüşme tekniğinin klinik uygulamadan çok toplum ruh sağlığı projeleri için 
geliştirilmesinin daha uygun olacağına değinen Boratav, e-görüşmenin muayene,  terapi 
ve tedavi amacıyla değil de “yaşam koçluğu” alanında oldukça sık başvurulan bir yöntem 
olduğuna işaret etti. 
Psikiyatrik muayenenin beden diline gereksinim duyduğunu anımsatan Boratav, görüntülü 
görüşmenin beden dilini yeterince yansıtamayacağını, sanal bir muayenenin değerlendirme 
yanlışlıklarına yol açacağına dikkat çekti.  
“Psikoterapinin sanal ortamda yapılma şansı hiç yok” diyen Boratav, psikoterapinin bir 
muayeneden öte bir şey olduğu, özel bir ilişki olduğunu anlattı. Boratav sorularımızı şu şekilde 
yanıtladı:

-Üsküdar Üniversitesi tarafından başlatılan bir 
uygulama ile psikiyatride e-terapi dönemi başladı. 
Uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz?

-“e” uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. Görüntülü 
ve anında haberleşmeyi sağlayan sistemler giderek 
küçülüyor. Günlük yaşam çok hızlandı. Elbette tedavi 
hızını da kendisine katmak istemesi kaçınılmazdı. Bu 
alanda “Skype” benzeri programlarla kimi psikolog ve 
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psikiyatrlar e-terapiye çoktan başladılar. Kuşkusuz birçok etik sorunu 
beraberinde getiren böyle bir tedavi uygulama çabasının bir üniversite 
tarafından bilimsel temelli bir yapıya oturtulması çabası iyi niyetli olarak 
değerlendirilmesi gereken bir durum, ancak zaman ve para ekonomisi 
uğruna güvenliği ve güvenirliği düşük kılan bir yöntem.

Diğer yandan sorunuzdaki “e-terapi” sözcüğü yerine “e-görüşme” sözcüğü 
kullanılmalıdır. Ne yazık ki günümüz tekniği ile daha sonra anlatacağım 
nedenlerle bir “e-terapi” uygulamak olası değil.
- Uygulamanın yaygınlaştırılması söz konusu olur mu?

-Bildiğim kadarıyla muayene,  terapi ve tedavi amacıyla değil de “yaşam 
koçluğu” alanında e-görüşme oldukça sık başvurulan bir yöntem. Özellikle 
psikiyatride yaygınlaşmasını çok da beklemiyorum. Hekimlikte hasta ilaç 
kontrolünde bile yeniden muayeneden geçmektedir ve hasta muayenesi 
hasta kapıdan girdiğinde başlamaktadır. Psikiyatride hastanın beden 
dilinin ayrıntılarıyla gözlenmesi psikiyatrik muayenenin olmazsa olmaz 
bir parçasıdır. Bir kardiyolog e-görüşme ile stetoskopunu ne düzeyde 
kullanabilirse bir psikiyatr da gözlemini ancak o düzeyde kullanabilir.

-Uygulamanın avantajları ya da dezavantajları neler? 
 
-Uygulamanın avantajları kuşkusuz hem hastaya hem de hekime zaman 
kazandırma, poliklinik mekânında yerden ve personelden tasarruf, 
hastaların kontrol devamlılığını sağlamada artış getirmesidir. Diğer 
yandan her kontrol muayenesi de aslında baştan bir muayene olduğu 
için tanıda yanlışlıkların artmasına yol açacaktır. Uygulamanın, sanal 
ortamı kullandığı için duyarlılığı yüksek özgüllüğü düşük bir yapıdan 

kurtulması pek olası değil. Bu 
nedenle e-görüşme tekniğinin 
klinik uygulamadan çok toplum 
ruh sağlığı projeleri için 
geliştirilmesi daha uygun olur. 
Bilindiği gibi toplum taramalarında 
özgüllüğünden çok duyarlılığı 
yüksek tarama ölçekleri 
kullanılmaktadır. Böylece bir 
tanıya yönelmekten çok hasta 
olma olasılığı olan bireyler 
saptanabilmektedir.
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-Bilginin mahremiyeti ve güvenliği nasıl 
sağlanır? Uygulama ne kadar etik?
-Ne yazık ki bilgi İnternet ortamında 
paylaşıldığında güvenlik son derece azalıyor. 
Bunun önüne geçmek olası değil. Bu durum 
sadece İnternet için değil bilgisayarda 
saklanan her veri için de geçerli. 
Hastanın e-görüşme esnasında sadece 
hekimiyle baş başa görüştüğüne güvenmesi 
ise kurumsal güvene dayanabilir ancak 
hekimin bulunduğu mekânda hastanın görüş 
alanı dışında başkalarının bulunması ve 
görüşmeye gizlice tanıklık etmesi, psikiyatride 
son derece önem verdiğimiz “görüşmenin 
mahremiyeti”ni zedeleyecek bir unsur. 
Görüşmenin izin alınmadan bilgisayara 
kaydedilme olasılığı da göz ardı edilmemelidir. 
E-görüşmelerle tedavi hekime ve kuruma 
güven duygusu gelişmeden uygulanabilecek 
bir teknik gibi görünmüyor işin açıkçası. Yüz 
yüze muayenede bile odada gizlenmiş kamera 
olup olmadığı konusunda kuşku duyabilen 
hastalar var.
 
-Bu yöntemde de duygusal paylaşım, jest ve 
mimik, karşı tarafı algılayacak şekilde olur 
mu?

-İlk sorunuzda “e-terapi” sözcüğü uygun 
değildir, “e-görüşme” sözcüğü kullanılmalıdır 
demiştim. Bu sorunuza yanıt olarak bu 
konudaki görüşümü açıklayayım. 
Psikiyatrik muayene daha önce de belirttiğim 
gibi beden diline gereksinim duyar. Ne yazık 
ki görüntülü görüşme beden dilini yeterince 
yansıtamaz. Bu nedenle sanal bir yeniden 
muayene, değerlendirme yanlışlıklarına yol 
açacaktır. 
Psikoterapi yapılabilir mi? Psikoterapinin 
sanal ortamda yapılma şansı hiç yok. Nedenine 
gelirsek, psikoterapi bir muayeneden öte bir 

ortamda biriyle tanışan danışanlarıma bu iletişimi olası 
olduğunca erken gerçek yaşamın içine çekmesini sık sık 
vurguluyorum.
Bir tanışıklığın gerçek yaşamın içinde güvenli bir ilişkiye 
dönüşme süresi de size açık olarak söyleyebilirim: 
Yaklaşık dokuz ila on iki ay. 
Sonuç olarak size şunu söyleyebilirim: e-görüşme’yi 
e-tedavi’ye hatta e-terapi’ye dönüştürmeye çalışan 
hekim hastanın gözünde tanrısallaşmayı göze almalı. 
Hastanın hekimi tanrısallaştırmasının hastaya ciddi 
zarar verebilecek bir tehlike oluşturacağını da ayrıca 
vurgulamak isterim elbette. 

şeydir, özel bir ilişkidir. Kişilerin birbirleriyle 
yaptıkları görüntülü arkadaşlık görüşmeleri 
bile birbirlerini tanımada sorun yaratırken bir 
psikoterapi ilişkisinin sağlıklı kurulması hiç 
beklenemez. 
Görüntülü bile olsa kişilerin birbirini 
yeterince tanımadan sadece sanal ortamda 
iletişime devam etmelerinin can sıkıcı 
sonuçları olabiliyor. Kişiler birbirlerine 
kendi zihindekileri bir imgeyi yansıtıyorlar 
ve idealize edebiliyorlar. Bu nedenle sanal 
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