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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

20. yüzyıl ile beraber  tanı, teşhis, tedavi gibi hastalık belirleme ve iyileştirme sürecine önemli 

katkı sağlayan teknolojiler hızla gelişmeye başlamıştır. İyileşmenin sağlanması için en önemli 

şey erken teşhis ve doğru tanıdır. Teşhisin konabilmesi için günümüzde birçok alanda yapay 

zeka teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Tıpta yapay zeka ile doğru teşhis yapılmasına 

engel teşkil eden bir çok etken ortadan kaldırılmakta yada minimuma seviyeye 

indirilmektedir. Kalp damar hastalıklarının ön teşhisi olan kalp sesinin dinlenmesi ve seslerin 

analiz edilmesi hastalar  için hayati önem taşımaktadır. Uzmanlar tarafından yapılan bu 

işlemde en küçük detaylar bile bazı hastaların ciddi kalp rahatsızlıklarına kapılmasına hatta  

ölüm riski taşımalarına sebep olmakta yada tam tersi olarak masum olan bazı seslerin 

anlaşılamaması nedeni ile gereksiz ve pahalı tahlillerin yapılmasına sebep olmaktadır. Bu 

durumlardan dolayı kalp sesleri kullanılarak kalp damar hastalıklarının yapay zeka ve derin 

sinir ağları kullanılarak doğru teşhis edilebilmesi amaçlanmıştır . Bu amaçla projemizde, en 

çok ölüme neden olan Kalp damar hastalıklarının teşhisinde, kalp sesleri üzerinde yapay zeka 

kullanılmıştır. Yapay zekanın alt dallarından olan, evrişimli sinir ağları kullanılarak kalp 

seslerinin sınıflandırılması yapılmıştır.  Eğitim sonucunda kalp hastalıklarının teşhisleri 

başarılı bir şekilde yapılmıştır. 
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2. Problem/Sorun: 

Kalp damar hastalıkları dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklardır. Dünya sağlık 

örgütünün verilerine göre dünyada gerçekleşen ölümlerin %46 sı kalp damar hastalıklarından 

kaynaklanmaktadır. Bu sayı her yıl artarak devam etmektedir. Kalp damar hastalıklarının ön 

teşhisi olan kalp sesinin dinlenmesi ve seslerin analiz edilmesi hastalar  için hayati önem 

taşımaktadır. Uzmanlar tarafından yapılan bu işlemde en küçük detaylar bile bazı hastaların 

ciddi kalp rahatsızlıklarına kapılmasına hatta  ölüm riski taşımalarına sebep olmakta yada tam 

tersi olarak masum olan bazı seslerin anlaşılamaması nedeni ile gereksiz ve pahalı tahlillerin 

yapılmasına sebep olmaktadır. 

3. Çözüm  

20. yüzyıl ile beraber  tanı, teşhis, tedavi gibi hastalık belirleme ve iyileştirme sürecine 

önemli katkı sağlayan teknolojiler hızla gelişmeye başlamıştır. İyileşmenin sağlanması için en 

önemli şey erken teşhis ve doğru tanıdır. Teşhisin konabilmesi için günümüzde birçok alanda 

yapay zeka teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Yapay zekâ,  insan beyninin fonksiyonlarını 

baz alarak, insan gibi düşünüp, insan gibi algılayan, insan gibi yorumlayıp insan gibi 

çözümleme yapan ve tüm bu aşamalar sonrasında insan gibi karar alabilen organik olmayan 

sistemlere verilen genel ad olarak tanımlanmaktadır( Yaseen ve  rkadaşları, 2018). Tıpta 

yapay zeka ile doğru teşhis yapılmasına engel teşkil eden bir çok etken ortadan kaldırılmakta 

yada minimuma seviyeye indirilmektedir.  lüm oranın en yüksek olduğu kalp damar 

hastalıklarında ön teşhis için yapay zeka sistemlerinde faydalanmak hastalığın teşhisi ve 

tedavisi için çok önemli bir adım olacaktır. 

4. Yöntem 

Projenin gerçekleştirilmesi aşaması beş adımda tamamlanmıştır 

4.1.HASTANE ZĠYARETLERĠ VE UZMANLAR ĠLE GÖRÜġMELER 

Veri setinin incelenmesine için  kdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Hastalıkları 

bölümüne başvurulmuştur. Verilerin doğruluğu değerlendirilmiştir.  

 kdeniz Üniversitesi Kalp Damar Hastalıkları Prof.Dr  ytül Belgi YILDI IM ile 

görüşülmüştür. Kalp seslerinden kalp hastalıkların teşhisi konusunda bilgi alınmıştır. 

Memorial Hastanesi Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr Mehmet K BUKÇU ile görüşülmüştür. 

Kalp hastalıklarının teşhisinde kullanılan teknolojiler hakkında bilgi alınmıştır.  

Hastane ziyaretlerinde kalp hastalıklarını teşhisinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi 

alınmıştır. Kalp hastalıklarının teşhisinde kullanılan teknolojiler incelenmiştir. 

Uzmanlar ile yapılan görüşmelerde  kalp damar hastalıklarında ilk teşhisin önemli olduğu 

ve bu teşhisin doğruluk oranının uzmanın kulak hassasiyeti ve deneyimlerine bağlı olarak 

değiştiği belirtilmiştir. Kırsal bölgelerde bu özelliklere sahip alan uzmanı bulmanın daha da 

zor olduğunun üzerinde durulmuştur. Bu alanda yapay zeka ile hazırlanmış bir yazılımın her 

geçen yıl artan kalp damar hastalıklarının teşhisinde uzmanların iş yükünü hafifleteceği ayrıca 

yapılan hataları minimuma indirerek hastaların bu hatalardan dolayı yaşadıkları sorunları 

ortadan kaldırabileceği belirtilmiştir.  yrıca bu yazılımla gereksiz yapılan testlerin de 

azalabileceği vurgulanmıştır. 

4.2. VERĠ SETĠ (DATASET) 

Proje de eğitim için iki veri tabanı kullanılmıştır. Physionet ve Pascal veritabanları, kalp 

seslerinin analizi için en yaygın kullanılan veritabanlarıdır. Physionet sekiz veri setinden 
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oluşur ve toplamda 3153 kayıt içerir, bunlardan 2488 kayıt normal olarak etiketlenirken 665 

kayıt anormal olarak etiketlenmiştir . Physionet, pek çok kurum tarafından desteklenen 

physionet.org adresinde geniş bir veri bankası oluşturmak ve dünyadaki araştırmacıları 

normal ve anormal PCG kayıtlarının sınıflandırılması konusunda çalışma yapmaları için 

teşvik etmek amacıyla 2016 yılında bir yarışma düzenlemiştir. Yarışma kapsamında 

oluşturulan veri bankasının eğitim setini “physionet.org/challenge/2016” adresinden 

indirilebilir.  Pascal veritabanı ise iki veri setinden oluşur ve dört kategori içermektedir. 

Bunlar normal (351 kayıt), üfürüm (129 kayıt), ekstra kalp sesi (65 kayıt) ve artefakt (40 

kayıt)tir. Bu veri tabanında bulanan veriler iki kaynaktan toplanmıştır. Veri Kümesi  'da 

bulunan veriler iStethoscope Pro iPhone uygulaması aracılığıyla genel halktan ve veri Kümesi 

B'de bulunan veriler ise dijital stetoskop DigiScope kullanılarak hastanelerde yapılan klinik 

denemelerden elde edilmiştir. Pascal veri tabanında B veri kümesi kullanılmıştır. Şekil 4 de B 

veri kümesinin içeriği görülmektedir. 

 
ġekil 1(Veri seti içeriği) 

4.3.VERĠ ÖNĠġLEME 

Pascal veri tabanı B veri kümesinde bulunan 656 veriden, normal ve üfürüm kalp seslerini 

içeren gürültüsüz 266 dosya eğitim ve test için ayrılmıştır. Verilerimizin mono olarak 

kaydedilme işlemi yapıldı. Mono tek kanal ses anlamına gelmektedir.( Stereo-Mono Kavramı 

Nedir ,https://www.evstudyo.com,2020)  yrıca ses dosyalarının frekansı  16khz olarak 

örneklenmiştir. Şekil 5 de mono kanala çevirme işlemi yapan kod bloğu verilmiştir. 

 
ġekil 2(Ses verisini mono kanala çevirme iĢlemi) 

 Giriş verilerimiz farklı uzunluklardaki dijital stetoskop ile hastanelerde yapılan klinik bir 

çalışmadan elde edilmiş kalp atışları sesleridir.  Bu verilerin eğitimde kullanılabilmesi için 

eşit uzunlukta olmaları gerekmektedir. Eşit uzunluklara bölme işlemi için kullanılan kod 

bloğu şekil 6 da verilmiştir. Bölme işleminden sonra 466 üfürüm 765 normal olmak üzere 

toplam veri 1231 dosya oluşmuştur. 
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ġekil 3(Ses verisini eĢit uzunluklara bölme iĢlemi) 

Veriler önce 5 er saniyelik parçalara bölündü ve başarı oranı %89 olarak hesaplandı daha 

sonra 1 er saniyelik parçalara bölündü ve başarı oranı %92,7 e yükseldiği görüldü.  Bölme 

işleminde elde edilen en yüksek başarı %92,7 olarak belirlendi ve dosyalar 1 saniyelik 

parçalar halinde kullanıldı.  

Eğitim için kullanılan tüm verilerin hangi türde olduğu (üfürüm veya normal) metinsel 

olarak dizide tutulmaktadır.  ncak makine öğrenmesi için bunların sayısal olarak ifade 

edilmesi gerekir. Bu nedenle labelEncoder kullanılır. Eğitimde kullanılan her dosya için 0 dan 

başlayarak etiket sayısının 1 eksiği kadar(üfürüm ve normal olmak üzere 2 etiket) numara 

verilir. Uygulamada üfürüm ses dosyaları için 0 (sıfır), normal ses dosyaları için ise 1 (bir) 

değeri otomatik olarak oluşturulmuştur. Şekil 7 de verilen kod ile bu işlem yapılmıştır. 

 
ġekil 4(Dosya etiketlerinin dönüĢümü) 

Yapılan işlem örneği:  
dosya_etiketleri = ['üfürüm', 'üfürüm', 'üfürüm', 'normal', 'normal', 'normal', ... ] 

LabelEncoder Sonrası 

dosya_etiketleri = [0, 0, 0, 1, 1, 1, ...] 

4.4.AĞ MĠMARĠSĠ VE KÜTÜPHANELER 

Seslerin analizi ve sınıflandırılması için bir çok farklı ağ mimarisi bulunmaktadır. Projede veri 

eğitimi için  CNN kullanılmıştır.  yrıca kullanılan önemli kütüphaneler Keras, Kapre, 

Tensorflow, NumPy’dır. 

Projeyi geliştirmek için editör olarakVisual Studio Code seçilmiştir. VS Code hızlı, hafif 

olmanın yanında Microsoft, Linux ve Mac işletim sistemlerinde çalışabilen bir araçtır. 

Kurulum yapıldığında  basit bir metin editörü görüntüsü ile karşımıza çıkar ve eklentiler 

sayesinde Node JS,  uby, Python, C/C++, C#, Javascript gibi bir çok programlama dilini 

destekler. (Visual Studio Code Nedir, https://ata.com.tr, 2020) 

4.4.1. CNN(EvriĢimli Sinir Ağı) 

Modelin eğitimi için evrişimli sinir ağı kullanılmıştır. CNN genellikle görüntü 

işlemede kullanılan ve girdi olarak görselleri alan bir derin öğrenme algoritmasıdır. Farklı 

operasyonlarla görsellerdeki featureları (özellikleri) yakalayan ve onları sınıflandıran bu 

algoritma farklı katmanlardan oluşmaktadır. Convolutional Layer, Pooling ve Fully 

Connected olan bu katmanlardan geçen görsel, farklı işlemlere tabii tutularak derin öğrenme 

modeline girecek formata hazırlanır.(CNN Mimarisi, https://teknoloji.org, 2020 ) CNN 

mimarisi şekil 7 de görülmektedir. Projede 2 katmanlı CNN ağı kullanılmıştır.  
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ġekil 5(CNN mimarisi) 

4.4.2. KERAS 

Keras, neredeyse her tür derin öğrenme modelini tanımlamak ve eğitmek için uygun bir yol 

sağlayan Python tarafından oluşturulmuş derin öğrenme kütüphanesidir. Keras, Tensorflow , 

Theano ve CNTK üzerinde çalışabilen Python ile yazılmış bir üst düzey sinir ağları  PI’sıdır. 

İçerdiği çok fazla işlevsel fonksiyon sayesinde Keras bir derin öğrenme modeli oluşturmamızı 

ve onu eğitmemizi sağlar.(keras nedir,https://teknoloji.org,2020) 

4.4.3. KAPRE 

Ses verilerinde derin öğrenme genellikle ağır bir ön işleme adımı gerektirir. Bu yüksek 

özellikli bir bilgisayar ve zaman gerektirir.  nişlemleri adımlarını evrişimli sinir ağlarının 

istediği formata en uygun şekilde  hazırlamak için keras kütühanelerinden kapre kullanılır.( 

Kapre Nedir, https://towardsdatascience.com, 2020 ) 

4.4.4. TENSORFLOW 

Tensorflow, Google tarafından yıllar süren bir çalışma sonucunda oluşturulmuş, yapay 

zekanın derin öğrenme çalışmaları yapan geliştiriciler için üretilmiş, 2015 yılından beri 

kullanıcıların kullanımına açılmış açık kaynaklı bir kütüphanedir. İlk olarak sadece Python 

kullanılarak geliştirilmiş olan bu framework, günümüzde Pyhton’un yanında JavaScript,  , 

C#, C++ gibi akıllara gelebilecek en popüler yazılım dilleri tarafından desteklenmiş 

durumdadır.(TensorFlow Nedir, https://maptriks.com, 2020) 

4.4.5. NumPy 

NumPy (Numerical Python) bilimsel hesaplamaları hızlı bir şekilde yapmamızı sağlayan 

bir matematik kütüphanesidir. Numpy’ın temelini numpy dizileri oluşturur. Numpy dizileri 

python listelerine benzer fakat hız ve işlevsellik açısından python listelerinden daha 

kullanışlıdır.  yrıca python listelerinden farklı olarak Numpy dizileri homojen yapıda 

olmalıdır yani dizi içindeki tüm elemanlar aynı veri tipinden olmalıdır.(Python Kütüphaneleri, 

https://medium.com, 2020) 

4.5.MODELĠN EĞĠTĠLMESĠ 

Eğitim için hazırlanan ses dosyalarının yüzde 20 si doğrulama, yüzde 80 i ise eğitimde 

kullanılacaktır. Bu işlem şekil 12 de verilen kod bloğu ile yapılmıştır. 

 
ġekil 6(Eğitim ve test verilerinin belirlenmesi) 

Modelin katmanları oluşturulurken ilk olarak kapre kütüphanesinin get_melspectrogram_layer 

fonksiyonu kullanılarak her bir ses dosyasının ayırt edici özelliklerinin çıkarılması sağlanır. 

 zellikler çıkarılırken ses dosyasının melspectrogram değeri, fft (fourier dönüşümü), desibele 

çevirme gibi işlemler yapılır. Modeli oluşturmak için yazılan kodlar şekil 13 te verilmiştir. 
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ġekil 7(Modelin oluĢturulması) 

Bu aşamada sesler STFT ile spektrumlara dönüştürülür ve spektrumlardan spektrogram 

oluşturulur. Kısa süreli Fourier dönüşümü (STFT), uzun bir sinyali çerçeveler olarak 

adlandırılan daha kısa segmentlere böler ve her çerçeve için spektrumu hesaplar. Çerçeveler 

genellikle kenarlarda veri kaybını en aza indirmek için üst üste biner. Her çerçeve için 

spektrumları birleştirmek spektrogramı oluşturur. Mel-spektrogram, bir sinyalin zaman 

içindeki frekans spektrumunun görsel bir temsilidir. Standart bir spektrogramdan temel fark, 

frekansların, perdelerin algılanan mesafesinin mel frekansların mesafesine eşit olduğu mel-

ölçeğe yansıtılmasıdır .  

Mel-spektrum dönüşüm örnekleri: 

Normal kalp sesine ait görüntü ve Mel-spektrogram şekil 14 de verilmiştir 

        
ġekil 8(Normal kalp sesi frekansının Mel-spektrograma dönüĢümü ) 

 

Üfürüm kalp sesine ait görüntü ve Mel-spektrogram şekil 15 de verilmiştir 

      
ġekil 9(Murmur (üfürüm)kalp sesine ait frekansının Mel-spektrograma dönüĢümü) 
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Oluşturulan modelin özeti ve parametre sayıları şekil 16 da görüldüğü gibidir. 

 
ġekil 10(Modelin özeti) 

Model 30 adımda eğitimi tamamladıktan sonra %92.7 başarı oranına ulaşmıştır. Şekil 17 de 

modelin eğitimini tamamlaması görülmektedir. Daha yüksek başarı oranı için çalışmalarımız 

devam etmektedir. 

 
ġekil 11(BaĢarım oranı) 

Model eğitimden sonra test işleminde 45 adet üfürüm ses dosyasından 38 tanesi üfürüm, 7 

tanesi normal olarak tahmin edilmiştir. 79 adet normal ses dosyasından 76 tanesi normal, 3 

tanesi üfürüm olarak tahmin edilmiştir. Şekil 18 de sayılar görülmektedir. 

 
ġekil 12(Test iĢlemi) 

Eğitimde kullanılmamış farklı dosyalarla yapılan test işleminde model 7 adet üfürüm ses 

dosyasından 6 tanesi üfürüm, 1 tanesi normal olarak tahmin edilmiştir. 6 adet normal ses 

dosyasının tamamı normal olarak tahmin edilmiştir. Şekil 19 da tahmin sayıları verilmiştir. 

 
ġekil 13(dıĢardan dosyalarla test iĢlemi) 
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Bir kafa karışıklığı matrisi olan Confisuon Matrix  ile modelin test setindeki komutların her 

birinde ne kadar başarılı olduğunu görmeye yardımcı olur. Her bir giriş verisi için modelin 

tahmin sayılarını gösterir. Yapılan tahminler için başarı oranı Şekil 20 de verilmiştir. 

 
ġekil 14(test analizi) 

5. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü 

Kalp damar hastalıkların teşhisinde bir çok yöntem kullanılmaktadır ancak bu yöntemler hem 

pahalı olmakta hem de tek başına yeterli olmamaktadır. Kalpte olan sorunun en önemli 

göstergesi kalp sesidir. Bir çok uzman bu sesi dinlemek yerine testleri tercih etmektedir. Bu 

da hastalıklarının teşhisini zorlaştırmakta ve kalp hastalığından ölüm sayısını arttırmaktadır. 

Kalp damar hastalıklarında yeni bir yaklaşım olacak yapay zeka modelimiz doğruluk oranıyla 

da oldukça iyi sonuç vermektedir. Yeterli geliştirme sağlandığında maliyetli testlerin yerine 

kullanılabilecek daha uygun ve hastalar için daha konforlu bir sistem olacaktır. 

6. Uygulanabilirlik  

Geliştirilen model tüm bilgisayarlarda çalışabilmektedir. Doktorların bilgisayarlarına 

yüklenerek digital steteskoptan aldığı verileri analiz edip uzmana hasta hakkında ön teşhisi 

gösterebilecektir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje yazılım projesi olması nedeniyle herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. Projenin 

tamamlanması 12 aylık bir zaman dilimini kapsamıştır. 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Kalp damar hastalıklarında ilk tanı için kullanıma uygundur. Kalp seslerinin analizi kalp 

hastalıklarının tanısında çok önemli bir yer tutmaktadır. Kalp şikayeti ile gelen hastalarda 

kullanımı teşhis için kolaylık sağlayacaktır.  yrıca kalp rahatsızlığı olan bireylerin 

takibindede kullanıma uygundur. Doktorların hastalarına teşhis koyması ve hastalarının 

takibini yapması için özellikler uzman olmayan sağlık birimlerinde kullanılması ülkemizde 

ölüm oranında ilk sırada olan kalp damar hastalıklarının azalmasına yardımcı olacaktır. 

 

9. Riskler 

Geliştirilen yapay zeka modeli uzmanlar gözetiminde hastaya uygulanmalıdır. Ayrıca modelin 

doğruluk oranını arttırmak için veri seti genişletilebilir. Hastanın verileri digital steteskop ile 

gürültüsüz ortamda alınmalıdır. 

10. Kaynaklar  
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