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Yapay Zeka 

Yerini Alacak

”Do We Need Doctors or Algorithms?” 2012 

Teknoloji doktorların yüzde 80'inin yerini alacak Vinod Khosla, the Silicon

https://www.haberturk.com/gelecekte-doktorlar-da-yapay-zeka-mi-olacak-1700532#

http://www.milliyet.com.tr/2040-sonrasi-yapay-zeka-tedavi-gundem-2764176/

Hekimlerin 

«Machines that can learn and correct themselves 

already perform better than doctors at some 

tasks» Jörg Goldhahn
/

https://spectrum.ieee.org/static/ai-vs-doctors

https://www.winally.com/2018/03/yapay-zeka-ve-hekimler/
https://spectrum.ieee.org/static/ai-vs-doctors


Yapay Zeka 

Hekimlere 

Destek Olacak

• Singapur Ulusal Göz Merkezi tıbbi direktörü 

Prof. Wong Tien Yin; “Yapay zeka sistemi, iş 

yükünü %80 oranında azaltabilir ve insanlara 

bolca yeni vakit yaratabilir”

• Dr. Olivier Elemento konuyla ilgili; “Yapay zeka 

ile doktorların üretkenliği, bugünün üç katına 

ulaşabilir.”

https://www.haberturk.com/gelecekte-doktorlar-da-yapay-zeka-mi-olacak-1700532#

https://nbeyin.com.tr/yapay-zeka-gercek-doktorlarin-onune-mi-geciyor/

https://www.technologyreview.com/s/612277/ai-cant-replace-doctors-but-it-can-make-them-better/

https://www.nist.gov/sites/default/files/styles/960_x_960_limit/public/images/2018/06/20/shutterstock_608550530-healthcare-copyright-elnur.jpg?itok=TvqxfP1O

• «Machines will never be able to replicate the inter-relational 

quality of the therapeutic nature of the doctor-patient 

relationship» Vanessa Rampton and Giatgen A Spinas



Tıbbi uzmanlıklar nasıl değişecek?
• En çok ve en az etkilenen 

alanlar “güçlü tahminler” 
– İdari görevler veya ilaçların 

reçetelenmesi gibi kolayca 
tekrarlanabilir görevleri 
kullanan alanlar

– Doğal dil işleme ve bilgisayarlı 
görüntünün uygulanabileceği 
alanlar

– Empati, dikkat, yüksek düzeyde 
yaratıcılık ve karmaşıklık ve 
benzersizlik nedeniyle sorun 
çözme veya hızlı karar verme 
yetenekleri gibi insan faktörleri

https://medicalfuturist.com/future-trends-help-you-choose-the-most-fitting-medical-specialty 4

En çok :Teşhis, radyoloji veya
birinci basamak tedavi listenin 
başında!!!

En az: Psikiyatri, acil tıp ya da 
hemşirelik 



https://cosmos-production-assets.s3.amazonaws.com/file/spina/photo/4317/160516_CC_AI_P.jpg



Tıbbi Sistemde Yapay Zeka: 
Potansiyel Dönüşüm İçin Dört Rol
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Price, W. N. (2019). Artificial Intelligence in the Medical System: Four Roles for Potential Transformation. Yale JL & Tech. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3341692

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3341692
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– İngiltere’de yüzde 39, 

– Nijerya’da yüzde 94

– Türkiye’de ise yüzde 85

sağlık hizmetlerinde robotlara hazır
https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/saglik/yayinlar/neden-yapay-zeka-ve-robot-bilim-yeni-saglik-sektorunu-sekillendirecek.html

2017



Ø AI tıp alanında yararlı (% 83.4): AI kullanmanın avantajı, çok miktarda yüksek kaliteli, klinik 
olarak alakalı veriyi gerçek zamanlı olarak analiz edebilme yeteneği.

Ø AI'nın en faydalı olacağı tıp alanı:  Hastalık teşhisi  (%83.4)
Ø AI'nın yetersiz bilgi nedeniyle beklenmedik durumlarda yardımcı olamayacağı!: %29.3
Ø AI teşhis amaçlı olarak insan doktorlardan daha üstün olduğunu kabul edenler: %43.9
Ø AI'nın işlerinde yerini alabileceklerini kabul edenler; % 35.4

Anket: 669 - Koreli doktor ve tıp öğrencileri
Amaç: Koreli doktorlar arasında AI'nın farkındalığını araştırmak ve hekimlerin AI'nın tıbbi 
uygulamasına yönelik tutumlarını değerlendirmek
Bulgular: Yapay Zeka (AI) ile aşina (% 5,9)



Pediatrik uzman bir stajyer ve çalışmalarını seviyor.
Akıllı telefonu kişisel hayatında kullanmaya başladı, ancak işte
mobil teknolojiye erişimi yok ve modası geçmiş teknolojiye,
özellikle faks makinelerine ve zaman alan kağıt kayıtlarına
güvenmek zorunda kaldığı için sinirleniyor.

Pediatrik danışman; Tıp Eğitimi YL derecesi ve Genomik Eğitim
Hastane çapında elektronik reçete ve yeni bir elektronik hasta
kaydı tanıtılmış olmasına rağmen, Sarah, faks makineleri
kullanmaya ihtiyaç duyduğundan dolayı hala hayal kırıklığına
uğramaktadır.
NHS Klinik Girişimci Programı gibi programlara rağmen, NHS'de
yeniliğin benimsenmesinin değişken ve yavaş olduğunu
gözlemlemektedir.

Pediatri alanındaki klinik çalışmaları Genomics England içindeki
ulusal koordinasyon ve gözetim rolüyle birleştiren bir portföy
kariyeri danışmanı
Hastalarının çoğu doğumda sekanslanmış genomlarına sahiptir
ve Sarah'ın hastalarının patolojisini daha iyi anlamasını sağlar.
Sarah’ın klinik ekibi şimdi biyoenformatikçiler ve bilgisayar
bilimcilerinden oluşuyor.
Tüm ekip, AI teknolojileriyle desteklenen entegre, birlikte
çalışabilir elektronik hasta kayıt sistemlerine erişimden
faydalanıyor.
Bulut tabanlı eğitim araçları, klinisyenlerin, hastaların ve
ailelerinin koşullarını daha iyi anlamalarını ve yönetmelerini
sağlayan erişilebilir “tam zamanında” öğrenme kaynakları sağlar.





Hekim hangi becerilere sahip olmalı?
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https://medicalfuturist.com/future-trends-help-you-choose-the-most-fitting-medical-specialty

Hasta merkezde 

olmalı

Gelişmiş 

teknolojilerle 

arkadaşlık

Dijital okuryazarlık Bir ağda olmak

Her şeyi sorgulamak

Yapay zeka ile 

beraber çalışmak

Yeniliklere açık 

olmak

İletişim, şefkat, 

empati “merkezi bir 

rol”

Yaratıcılık, yenilikçilik, 

girişimcilik, değişimi 

benimseme ve önderlik 

etme yeteneklerinin 

güçlendirilmesi

https://topol.hee.nhs.uk/wp-content/uploads/HEE-Topol-Review-2019.pdf

https://topol.hee.nhs.uk/wp-content/uploads/HEE-Topol-Review-2019.pdf


Sorumluluk Kimin?
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https://www.pr3.it/wp-content/uploads/2016/05/15083907-Segno-Mano-con-dito-puntato-Archivio-Fotografico.jpg
https://st3.depositphotos.com/1472772/19352/i/1600/depositphotos_193521946-stock-photo-robot-hand-pointing-index-finger.jpg



https://www.winally.com/2018/03/ilk-yapay-zeka-doktor-goreve-basladi/



The Role of Physicians in Medical Artificial Intelligence
Ashley Sun and Sirena Khanna

https://i0.wp.com/columbiasciencereview.com/wp-content/uploads/2019/04/AI_paradigm2_2.png?w=1222&ssl=1

https://columbiasciencereview.com/2019/04/18/meet-your-pocket-doctor-janet/

Sağlık sektöründe 
yapay zeka potansiyeli 
hayal gücünüz kadar! 

Hastaya verilen bilgiden kim sorumlu? 
Size en iyi sağlık tavsiyesini verecek bir AI 
şirketine güvenebilir misiniz? 

Bu tarz biyoetik sorunlardan kaçınmak için, 
AI sağlık uygulamalarının yaygın olarak 
ticari kullanım yerine hekim kullanımı için 
yapılması en iyisi olabilir. 

Her ne kadar akıllı telefon uygulamaları 
hastayı güçlendirmek ve sağlıklarına 
özerklik kazandırmak için harika bir yol 
olsa da, doktor aracılı yapay zeka!

https://columbiasciencereview.com/2019/04/18/meet-your-pocket-doctor-janet/
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