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1. Proje  zeti (Proje Tanımı)  

Ses kulağın duyabildiği titreĢim olarak tanımlanmaktadır. Ancak sesi basit bir biyolojik 

fonksiyon olarak tanımlamak doğru olmaz, çünkü ses insanlar arasındaki iletiĢimi 

sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Ġnsanlar sesi kelimelere, kelimeleri cümlelere 

dönüĢtürür ve konuĢarak duygularını ifade ederler. Ses bozuklukları uzmanların en çok 

karĢılaĢtığı rahatsızların baĢında gelmektedir. Günümüzde ses hastalıklarının tanısında 

fiziksel muayene, videolaringoskopi, indirek laringoskopi gibi yöntemleri 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler her ne kadar hastalığın tanısı hakkında önemli bilgiler 

verse de cerrahi tanı koyma yöntemleridir. Bu yöntemlerin yerine yapay zeka ile cerrahi 

olmayan hızlı ve etkili bir yöntem geliĢtirmeyi amaçlamaktayız. Sesin akustik yapısından 

faydalanarak objektif değerlendirmeler yapacak ve hastanın iyileĢme sürecini daha iyi 

takip edebilecek bir yapay zeka modeli eğitmeyi hedeflemekteyiz. Bu amaçla yapay sinir 

ağları kullanılarak bir model oluĢturuldu. Model larenjit, disfoni ve sağlıklı ses verileri 

kullanılarak eğitildi. Eğitim sonucunda test iĢlemleri yapılan model ses hastalıklarının 

teĢhisini baĢarılı bir Ģekilde yapmıĢtır. Modeli geliĢtirme ve baĢarım oranını arttırma 

çalıĢmaları devam etmektedir.   

 

2. Problem/Sorun: 

Sağlığı bozulan Ses tellerinin hastalıkları genellikle bir kulak burun boğaz uzmanı 

tarafından teĢhis edilmektedir. Uzman doktor öncelikle gırtlak ve boğazı inceler ve 

belirtilere bağlı olarak hastaya larengoskopi, stroboskopi, videolaringostroboskopi gibi 

farklı iĢlemler uygulayarak sorunu anlamaya çalıĢır. X ıĢınları ve MRG gibi görüntüleme 

testleri de boğazda büyüme veya diğer doku problemlerinin teĢhisi için kullanılan 
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yöntemlerdir.( Larengoloji, https://kordoninternational.com, 2020). Bu yöntemler hasta 

için zor ve acı vericidir. Ses hastalıklarının teĢhisinde yeni yöntemlere ihtiyaç var. 

 

3. Çözüm  
Teknoloji hayatımıza her geçen gün yeni bir kolaylık getirmektedir. Son yıllarda 

geliĢmekte olan yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanında kendini göstermeye 

baĢlamıĢtır. Yapay zekâ,  insan beyninin fonksiyonlarını baz alarak, insan gibi düĢünüp, 

insan 

gibi algılayan, insan gibi yorumlayıp insan gibi çözümleme yapan ve tüm bu aĢamalar 

sonrasında insan gibi karar alabilen organik olmayan sistemlere verilen genel addır. 

(Aydın, 2017) Yapay zekanın kullanım alanlarından birisi olan “Tıbbi yapay zeka”nın 

temel ilgi alanı ise klinik teĢhis iĢlemlerini gerçekleĢtirebilecek ve tedavi önerilerinde 

bulunabilecek yapay zeka programlarının oluĢturulmasıdır. Yapay zeka, karmaĢık tıbbi 

verileri analiz ederek bu verilerden anlamlı iliĢkiler çıkarabilecek yeteneklere sahiptir. 

(Demirhan ve ArkadaĢları, 2010). Ġnsan kulağının ayırt etmekte zorlanacağı sesleri kolay 

bir Ģekilde analiz ederek teĢhis koyabilir. Seslerin yazay zeka ile analiz edilip teĢhis 

konulması bir çok hastalığın erken teĢhisini sağlayacaktır. 

3.1.DİSFONİ VE LARENJİT NEDİR 

Fonksiyonel ses bozuklukları (disfoni) anatomik açıdan normal olan ses tellerinin 

yanlıĢ ve kötü kullanımı sonrası ortaya çıkan ses bozukluklarıdır.( Disfoni Ģüphesiyle 

gelen hastaya uzman doktor tarafından, kord vokallerin ödemsiz, renklerinin sedefi, 

yüzeylerinin düzgün ve hareketlerinin normal olup olmadığını değerlendirilir, kord vokal 

ve çevresindeki tüm anatomik yapıları olası lezyonlar açısından kontrol edilir. Disfoninin 

uzun sürmesi haliden nodül, polip, ödem gibi organik lezyonlara dönüĢtüğü bilinmektedir. 

ġekil 9 da disfoniye sebep olan ses teli görüntüleri verilmiĢtir. 

 
Şekil 9(Disfoni) 

Larenjit gırtlak yada larinksin iltihaplanması yada tahriĢi sonucunda meydana gelir. Bu 

durumda kiĢinin nefes almasını zorlaĢtırırken aynı zamanda da konuĢurken ya da 

yutkunduğunda boğuk ses ve boğaz ağrısına neden olur. Boğazda iltihaplanma  genellikle 

geçici, kısa süreli ve ciddi olmayan bir durum olarak geçiĢtirilir. Fakat, ses telleri 

iltihabında aĢırı kullanımdan zarar görürse, uzun süreli hasarlar söz konusu olabilir. 

(Larenjit Belirtileri, https://www.acibadem.com.tr  , 2020)Larenjite neden olan bazı 

etmenler: 

• Viral veya bakteriyel solunum yolu enfeksiyonu 

• Reflü hastalığı (GERD) 

• Sigara kullanımı 

• Alerjilerdir. 
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Larenjitin ana semptomları ses kısıklığı, larinkste ağrı, rahatsızlık hissi ve öksürüktür. Bu 

hastalarda afoni(kısmı yada tam ses kaybı) görülmez ancak ses kalitesi oldukça 

bozulmuĢtur ve hastalar yüksek perdeli kaba bir sesten yakınırlar. (Yener ve Yılmaz, 

2012)ġekil.. da normal bir larenks ve larenjit oluĢmuĢ bir larenks görülmektedir. 

 
Şekil 10(Sağlıklı Larenks) 

 
Şekil 11(Larenjit oluşmuş Larenks) 

3.2.SES ANALİZİ VE ANALİZDE KULLANILAN PARAMETRELER 

Ses analizi, sesin elektriksel sinyal ortamında incelenmesi ile elde edilen verilerdir.  

Ses analizi sayesinde sesin normal olup olmadığını saptamak ve varsa patolojinin hangi 

mekanizmalar ile oluĢtuğunu daha iyi anlayabilmek mümkün olabilmektedir. Ses 

analizinde, sesin frekans, Ģiddet, periyodu gibi akustik özelliklerini belirleyen 

parametreler incelenmektedir(Sarıca ve ArkadaĢları, 2017). Ses analizinde incelenen 

parametreler: 

Temel frekans (Fo): Vokal kıvrımların sesin meydana gelmesi sırasında oluĢturduğu en 

düĢük titreĢim hızına temel frekans denir. Temel frekans Hertz (Hz) ile ifade edilmektedir. 

(Bengisu, 2018) Temel frekans hesaplanırken kırılma değerleri ortalamaya katılmamaktadır. 

ġekil 12 de sese ait akustik ölçüm grafiğinde frekans görülmektedir. 

 
Şekil 12(Frekans) 

Pertürbasyon (Düzenlilik)  lçümleri: Ġdeal durumlarda, düz sesin meydana gelmesi 

esnasında temel frekansın hiç değiĢmemesi gerekir. Ancak sesin meydana gelmesi sırasında 

frekansta organlardan kaynaklanan küçük farklar ortaya çıkabilmektedir. Temel frekanstaki 

istem dıĢı ortaya çıkan bu düzensizliğe jitter (tereddüt) adı verilir(Sarıca ve ArkadaĢları, 

2017). Temel frekans  da olduğu gibi, sesin Ģiddetinde de çok kısa süreli genlik değiĢiklikleri 

ölçülebilir bu değiĢiklilere ise Shimmer adı verilir.(Bengisu, 2018) Ses Ģiddetinin isteğe bağlı 

ya da bağlı olmadan yavaĢ yavaĢ artması veya azalması shimmer değerinin yükselmesine 

neden olur. ġekil 12 de sese ait shimmer ve jitter ölçümleri görülmektedir 
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Şekil 13(Jitter-Shimmer) 

Harmonik/Gürültü oranı (H/N): Normal seste gürültü oranı düĢüktür. Gürültü iki biçimde 

oluĢabilir; birincisi Vokal kordlar arasındaki açıklıktan geçen havanın hareketinden yada  

yakınında ki gürültü kaynağından, ikincisi ise periyodik olmayan büyük titreĢimlerin daha 

büyük gürültü olarak yansımasından. (Kılıç, 2002) 

Ses analizi yapılırken bu değerlere göre iĢlem yapılmaktadır. Ses sinyalleri analiz 

edildiğinde bu parametrelerde disfoni, Larenjit ve  sağlıklı bireyler arasındaki farklar 

oluĢmaktadır. 

 

Hipotez: 

 Son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaĢan yapay zeka ile teĢhis iĢlemleri ses 

hastalıklarının teĢhisinde önemli bilgiler verebilir. Yapay zeka sayesinde sesin normal 

olup olmadığını saptamak, varsa patolojinin derecesini belirlemek ve mevcut olan 

patolojinin hangi mekanizmalar ile oluĢtuğunu daha iyi anlayabilmek mümkün 

olabilir.  

 Yapay zekayı eğitmek için sese ait akustik analiz kullanılabilir. Akustik analiz sesin 

elektriksel sinyal ortamında incelenmesi ile elde edilir ve objektif veriler 

sağlamaktadır. Kullanılacak akustik analiz sese ait nesnel değerlendirme imkanı 

sunabilir ve özellikle tedavi öncesi ve sonrası durum değerlendirmelerinde oldukça 

etkili olabilir.  

4. Yöntem 

4.1.HASTANE ZİYARETLERİ VE UZMANLAR İLE G RÜŞMELER 

Projemize veri sağlamak amacıyla öncelikle Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

BaĢhekimlik birimini ziyaret edildi.  

Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümü Prof. Dr. Hülya 

EYĠGÖR ziyaret edildi. Sesin yapısı ve ses hastalıkları hakkında bilgi alındı.  

Memorial Hastanesi Kulan Burun Boğaz bölümü Prof. Dr. Mustafa Asım ġAFAK ziyaret 

edildi. Ses hastalıkları ve teĢhis tedavi süreçleri hakkında bilgi alındı. 

Doktorlar ile yaptığımız görüĢmelerde, ses hastalıklarının en çok karĢılaĢılan 

hastalıklardan olduğu belirtilmiĢtir. Bu hastalıkların teĢhisinden ve tedavisinin takibinde 

objektif değerlendirme yapabilecek cerrahi olmayan yöntemlere ihtiyaç olduğu 

vurgulanmıĢtır. Bu alanda yapay zeka ile hazırlanmıĢ doğru teĢhis programının bir gereklilik 

olduğunu söylenmiĢtir. 

4.2.PROJEDE KULLANILAN VERİ SETİ  

Projede modeli eğitmek için ses verilerini, Saarland üniversitesi Phonitics enstitüsünde 
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oluĢturulan Saarbrücken Ses Veritabanından (SVD), alınmıĢtır. Ses örnekleri /a/, /i/, /u/ 

seslerini içermektedir.(Veri Tabanı, http://www.stimmdatenbank.coli.uni-saarland.de/,2020) 

Bunlardan “a” sesini içeren sesler kullanılmıĢtır. Ses örnekleri düĢük, orta ve yüksek olmak 

üzere 3 farklı perde frekanslarında kaydedilmiĢtir. Bunlarda yüksek prede frekansı alınmıĢtır. 

UzatılmıĢ seslerin süresi 1-3 saniye arasında değiĢmekte olup kayıtların örnekleme frekansı 

50 kHz dir. Veri tabanından 181 adet disfoni, 234 adet larenjit, 1246 adet sağlıklı insan sesi 

alınmıĢtır.  

4.3.PROJEDE KULLANILAN A  MİMARİSİ 

Son yıllarda evriĢimli sinir ağlarında önemli geliĢmeler görülmektedir. Bunun nedeni çok 

fazla veriyle çalıĢabilmesidir. GeniĢ açıdan baktığımızda, uydulardan 

üretilen resimler, videolar ve benzeri veriler ile sınıflandırma iĢlemi, yüksek bir 

doğruluk ile evriĢimli sinir ağları kullanılarak gerçekleĢtirilmektedir(Kurt, 2018).EvriĢimli 

sinir ağı bu baĢarısından dolayı Tesla veya Google gibi büyük firmalar tarafından kendi 

kendine süren araçlar ve robotlarda tercih edilmiĢtir. Geleneksel evriĢimli sinir ağı mimarisi 

genelde girdi katmanı, evriĢim katmanı, havuzlama katmanı, tam bağlaĢımlı katman ve çıktı 

katmanı olmak üzere beĢ katman içerir. Bu  beĢ katmanın farklı diziliĢleriyle  AlexNet, 

ResNet, Inception, VGG gibi ESA mimarileri ile geliĢtirilmiĢtir.  

 

 
Şekil 14(CNN mimarisi) 

  

Ancak üç ana katman bulunmaktadır. Bunlar: 

 Evrişim Katmanı(CONV): EvriĢimli sinir ağlarının ilk katmandır. Bu katmanda 

çeĢitli filtreler kullanarak görsel bilgideki düĢük ve yüksek nitelikteki özellikleri 

saptanır( CNN (EvriĢimsel Sinir Ağları) ve Cilt Kanseri Tanısı , https://globalaihub.com, 

2020). ġekil 15 te bir görüntünün bu katmana giriĢ ve çıkıĢ Ģekli görülmektedir. 

 

 

 
Şekil 15(Evrişim Katmanına giriş çıkış görüntüsü) 

 Ortaklama (POOL): Ağırlık sayısını azaltır ve uygunluğu kontrol eder. Sinir ağının 

doğru karar vermesini sağlamaya yardımcı olur. (EvriĢimsel Sinir Ağları) ve Cilt Kanseri 

Tanısı , https://globalaihub.com, 2020). CNN modellerinde genellikle kullanılan iki 
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farklı pooling tekniği vardır. Bunlardan biri Maksimum diğeri de Ortalama pooling’tir. 

ġekil 16 da görüntünün ortaklama katmanından çıkıĢ görüntüsü görülmektedir. 

 
Şekil 16(Ortaklama Katmanından Çıkış Görüntüsü) 

 Tam Bağlantı (FC): Sınıflamada kullanılan Standart Sinir Ağı, yani sinir ağı 

metoduyla öğrenmeyi gerçekleĢtirir(Kurt, 2018). 

4.4.MODELİN E İTİLMESİ VE TEST İŞLEMLERİ 

Modelin eğitilme iĢlemi için giriĢ verilerinin eĢit uzunlukta olmaları gerekmektedir. Ses 

verilerini 0.5 er saniyelik parçalara bölme iĢlemi yapılmıĢtır. Eğitim için hazırlanan ses 

dosyalarının yüzde 20 si doğrulama, yüzde 80 i ise eğitimde kullanılmak üzere ayrılmıĢtır. 

Ayrıca 10 ar tane veri hiç eğitime alınmadan test için ayrılmıĢtır. Böylece modelin baĢarısını 

dıĢardan veriyle test etme iĢlemi yapılacaktır. 

Modelin katmanları oluĢturulurken ilk olarak kapre kütüphanesi fonksiyonları kullanılarak her 

bir ses dosyasının ayırt edici özelliklerinin çıkarılması sağlanır. Modelin oluĢturulması için 

gereken kod bloğu ġekil 17 de verilmiĢtir. 

 
Şekil 17(Modelin Oluşturulması) 

OluĢturulan modelin özeti ve parametre sayıları Ģekil18 de görüldüğü gibidir. 
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Şekil 18(Modelin  zeti) 

Model 30 adımda eğitimi tamamladıktan sonra %94baĢarı oranına ulaĢmıĢtır. ġekil 19 da 

modelin eğitimi için kullanılan kod bloğu görülmektedir. Daha yüksek baĢarı oranı için 

çalıĢmalarımız devam etmektedir. 

 
Şekil 19(Eğitim) 

Model eğitimden sonra tahmin için kullanılan kod bloğu Ģekil 20 de verilmiĢtir. 

 
Şekil 20(Tahmin) 

Eğitimde kullanılmamıĢ farklı dosyalarla yapılan test iĢleminde model 10 adet disfoni ses 

dosyasından 9 tanesi doğru, 1 tanesi sağlıklı olarak tahmin etmiĢtir. 10 larenjit dosyasının 8 

tanesi doğru, 1 tanesi sağlıklı, 1 tanesi disfoni olarak tahmin etmiĢtir. 10 sağlıklı dosyasının 

tamamı doğru olarak tahmin etmiĢtir. Farklı verilerle yapılan iĢlemde baĢarım oranı %90 

olarak hesaplanmıĢtır. ġekil 21 de bu verilerle yapılan test iĢlemi için kullanılan kod bloğu 

verilmiĢtir. 
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Şekil 21(Test) 

ġekil 22 de test iĢleminin sonucu verilmiĢtir. 

 
Şekil 22(Test Sonucu) 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ses hastalıklarının teĢhisinde geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Yapay zeka uygulaması 

ile ses hastalıkları daha kolay bir Ģekilde tespit edilerek tedaviye baĢlanabilir. Yapılan 

araĢtırmalarda projemize benzeyen uygulamalara rastlanmamıĢtır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

OluĢturulan yapay zeka modeli uygulamaya dönüĢtürülerek tüm telefonlarda kullanılabilir 

duruma getirilebilir. Herhangi bir koĢul olmaksızın android cihazlarda ve bilgisayarlarda 

kolaylıkla uygulanabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Projemiz yazılım projesi olmasından dolayı herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. Tüm 

bilgisayarlara ve telefonlara entegre edilerek çok kolay bir Ģekilde uygulanabilir. Proje on iki 

ayda tamamlanmıĢtır. 

 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ses iletiĢimin temelini oluĢturur. Sağlıklı bir sese sahip olmak için sesimizdeki 

değiĢimlerin farkında olmak önemlidir. Bu aĢamada hedef kitle tüm insanlar olarak 

belirlenmiĢtir. Sesindeki değiĢikliklerin nedenini belirlemek için kullanılacak bir yapay 

zeka modelidir.  
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9. Riskler 

Projemizi etkileyecek bir risk durumu söz konusu değildir ancak uygulamanın uzman 

eĢliğinde kullanılmasını  tavsiye etmekteyiz. 
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