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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsan hayatı için kritik bir öneme sahip olan akciğerde meydana gelen hastalıklarda erken ve 

doğru tanı çok büyük önem arz etmektedir. Astım, bronşit, verem, zatürre ve günümüzde 

yaygın olan COVID-19 solunum yolu enfeksiyonları olarak akciğeri ciddi şekilde etkileyen 

hastalık türlerindendir.  

 

Teknolojik gelişmelerle birlikte artan teşhis yöntemlerine rağmen (röntgen, tomografi… 

vb.), stetoskop kullanılarak yapılan, dinlemeli ilk fiziksel muayene (oskültasyon yöntemi) 

her zaman önemini korumaya devam etmektedir. Oskültasyon yönteminin, teknolojik teşhis 

yöntemlerinden daha yaygın ve öncelikli kullanılmasının nedeni, sağlığı tehdit etmeden 

(röntgende radyasyon maruziyeti gibi) tekrarlanabilir ve uygulama maliyetinin düşük 

olmasıdır. Oskültasyon yönteminde, mekanik ve elektronik olmak üzere iki farklı stetoskop 

kullanılmaktadır. Mekanik stetoskopların (çift taraflı, pediatrik ve kardiyolojik) hafif yapıda 

ve maliyetlerinin 30-150 tl. aralığında olması nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. 

Elektronik stetoskoplar ise daha fonksiyonel ve ses kaydı yapabilen bir yapıya sahip 

olmalarına rağmen 2.000-7.000 tl. aralığındaki fiyatlarından dolayı çok yaygın bir kullanım 

alanı elde edememiştir.  

 

Erken ve doğru ön teşhisin önemli olduğu solunum yolu hastalıklarının sınıflandırılması 

çalışmalarının çoğunda yöntem olarak hastanın akciğer solunumunun sesleri kaydedilerek 

bilgisayar üzerinde spektrogramlarına ayrılarak sınıflandırılması üzerinde yoğunlaştırıldığı 

görülmüştür. Bir cihaz üzerinde gömülü bir sistem olarak tasarlanmadığı ve henüz 

ticarileştirilerek bireysel kullanıma sunulmadığı görülmüştür. 

 

Projemizde elektronik stetoskopların maliyetlerinin yüksekliği ve mekanik stetoskopların 

kullanımının gerektirdiği tecrübe gereksinimlerinden yola çıkarak maliyeti düşük ve akciğer 

solunum yolları hastalıklarını sınıflandırabilen, ön teşhis tahmini yapabilen bir stetoskop 

tasarımı yapılmıştır. Kendisi sınıflandırma yapabilen akıllı stetoskop tasarımı ile hem eğitim 

gören stayjer (intern) doktorların verdiği kararlarını destekleyecek, hem de kullanım 

kolaylığı ile evde bireysel kullanım imkânı veren bir sistem ortaya konmuş bulunmaktadır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Canlılar yaşamak için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerji ihtiyacı ise, besinler aracılığı ile 

elde edilir. Besinler vücuda alındıklarında oksijen yardımı ile parçalanıp hücreler içerisinde 

enerjiye dönüştürülebilmektedir. Bu faaliyette, oksijenin vücuda alınması işlemini 

gerçekleştiren sisteme de solunum sistemi denmektedir (Gödekoğlu, D.A., 2019) . Solunum 

sisteminin ana görevi olan, dokulara oksijenin iletilmesi ve bunun sonucunda oluşan 

karbondioksitin uzaklaştırılmasını sağlayan temel organ akciğerdir. Solunum esnasında 

akciğerde bulunan kasların eylemleri sonucu akciğer iç basıncı, atmosfer basıncının altına 

düşer ve atmosfer gazları akciğerlere girer.  Bu sürece inspirasyon (soluk alma) denir (Şekil 

1). Akciğer içi basıncın daha yüksek olduğu ekspirasyon (soluk verme) sürecinde ise 

akciğerlerdeki havanın bir kısmı dışarı atılmaktadır. (Kilic, C.,2016)  
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Solunum sistemi, dizilişlerine göre iki bölümde incelenmektedir. Burun boşluğu, yutak ve 

gırtlaktan oluşan bölüm üst solunum, nefes borusu, bronşlar ve akciğerleri içine alan bölüm 

ise, alt solunum yolu olarak ifade edilip, incelenmektedir 

(Şekil 2). İnsan hayatı için kritik bir öneme sahip olan 

akciğerde meydana gelen hastalıklarda erken ve doğru 

tanı çok büyük önem arz etmektedir. Örneğin astım, 

bronşit, verem, zatürre ve günümüzde yaygın olan 

COVID-19 alt solunum yolu enfeksiyonları olarak 

akciğeri ciddi şekilde etkileyen hastalık türlerindendir. 

Solunum yolu hastalıklarının ölçümlenmesinde üst 

solunum ve alt solunum yolu hastalıklarına uygun farklı 

yöntemler uygulanmaktadır. Solunum fonksiyon testi 

(PFT)(Şekil 3), bilgisayarlı tomografi (CT) (Şekil 4) 

akciğer röntgeni (Şekil 5)…v.b. yöntemler hastanede 

uygulanan yöntemlerdir (Koçyiğit, E. tarih yok). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojik gelişmelerle birlikte artan bu teşhis yöntemlerine rağmen, stetoskop (Şekil 6) 

kullanılarak yapılan, dinlemeli ilk fiziksel muayene (oskültasyon yöntemi) her zaman 

önemini korumaya devam etmektedir. Stetoskop, diyafram, tüp ve kulaklıktan oluşan vücut 

içinde oluşan sesleri dinlemek için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Diyafram ise stetoskopun uç 

kısmında bulunan koni şeklindeki yapıdır (Şekil 6 (1)). Bu yapı içerisinde ortamdan 

yalıtılmış bir zar bulunmaktadır. Bu zar ortamdaki sesle birlikte titreşerek parça içindeki 

havaya basınç uygular ve bu basınç, tüp vasıtası (Şekil 6 (2 ve 3)) ile kulağa iletilir. 1816 da 

yılında Laennec tarafından bulunan stetoskop ile akciğer seslerini sınıflandırması ve bunları 

Şekil 1. İnspirasyon ve Ekspirasyon sırasında akciğerlerin hareketleri 
 

Şekil 2. Üst ve Alt Solunum  

Yolları 
 

Şekil 3. Solunum 

Fonksiyonu Testi 

Yöntemlerinden 

Şekil 4. Akciğer 

Tomografisi 
 

Şekil 5. Akciğer Filmi 
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Şekil 6. Çift Taraflı 
 

Şekil 7. Pediatrik 
 

Şekil 8. Kardiyolojik 
 

Şekil 9. Elektronik 
 

1 

2 

3 

akciğer patolojileri ile ilişkilendirmesi bu konuda dönüm noktası olmuştur (Emeksiz & 

Bostancı, 2018). Akciğer ve kalp hastalıklarının teşhis sürecinde sıklıkla kullanılan 

stetoskopların, çift taraflı (Şekil 6), yetişkin, pediatrik (Şekil 7), kardiyolojik (Şekil 8), 

elektronik (Şekil 9) olmak üzere… vb. farklı çeşitleri bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskültasyon yönteminin, diğer teknolojik teşhis yöntemlerinden daha yaygın ve öncelikli 

kullanılmasının nedeni, tekrarlanabilir ve uygulama maliyetinin düşük olmasıdır. 

Oskültasyon yönteminde, mekanik ve elektronik olmak üzere iki farklı stetoskop 

kullanılmaktadır. Mekanik stetoskopların (çift taraflı, pediatrik ve kardiyolojik) hafif yapıda 

ve maliyetlerinin 30-150 tl. aralığında olması nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. 

Elektronik stetoskoplar ise daha fonksiyonel ve ses kaydı yapabilen bir yapıya sahip 

olmalarına rağmen 2.000-7.000 tl. aralığındaki fiyatlarından dolayı çok yaygın bir kullanım 

alanı elde edememiştir.  

 

Daha yaygın kullanım alanı bulanan mekanik stetoskop ile gerçekleştirilen oskültasyon, 

tecrübe gerektiren bir muayene 

yöntemidir. Muayene 

gerçekleştirilirken stetoskopun 

diyafram kısmının tamamı, vücut ile 

temas halinde ve akciğerin tüm 

dinleme noktalarının sırasıyla takip 

edilmesi gerekmektedir (Şekil 10). 

Stetoskopun deride sürtünmesi, 

gevşek bırakılması, kıyafete temas 

etmesi yanlış tanıya neden 

olabilecektir (Emeksiz & Bostancı, 

2018). Akciğerlerden kulağa ulaşan 

solunum sesinin normal bir ses olup olmadığı anlamak, sesin varlığı, yokluğu ve normalden 

farklı olması hastalık teşhisinde önemli bir rol oynamaktadır. Fakat bu yorum, oskültasyonu 

yapan kişinin eğitim ve deneyimine büyük ölçüde bağlı olmaktadır (Aras, S., 2015). 

 

Yapay zekâ çalışmaların son yıllarda artış göstermesi ile sağlık alanında da dijitalleşme hız 

kazanmıştır. Bu yükselişle birlikte, sağlık sektöründe gerçekleşen çalışmaların (hastalık 

Şekil 10. Akciğer oskültasyon noktaları 
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teşhisi, yaşlı bakımı, hasta takibi… vb.) daha verimli, daha hızlı ve daha düşük maliyetle 

yapılabilir duruma gelmesini sağlamaktadır (Büyükgöze, S. 2020).  

 

Elektronik stetoskoplarla birlikte son yirmi yılda kayıt altına alınan seslerin kullanımı ile 

solunum yolu hastalıklarının sınıflandırılmasında da sağlıklı ve patolojik ses ayrımı yapan 

birçok çalışma gerçekleşmiştir. Tablo 1.’de bu konuda yapılmış olan yapay sinir ağı 

sınıflandırma çalışmaları ve modellerin tahmin yüzdeleri bulunmaktadır (Aras, S., 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erken ve doğru ön teşhisin önemli olduğu solunum yolu hastalıklarının sınıflandırılması 

çalışmalarının çoğunda yöntem olarak hastanın akciğer solunumunun sesleri kaydedilerek 

bilgisayar üzerinde spektrogramlarına ayrılarak sınıflandırılması üzerinde yoğunlaştırıldığı 

görülmüştür. Bir cihaz üzerinde gömülü bir sistem olarak tasarlanmadığı ve henüz 

ticarileştirilerek bireysel kullanıma sunulmadığı görülmüştür. 

 

3. Çözüm  

Projemizde elektronik stetoskopların maliyetlerinin yüksekliği ve mekanik stetoskopların 

kullanımının gerektirdiği tecrübe gereksinimlerinden yola çıkarak maliyeti düşük ve akciğer 

solunum yolları hastalıklarını sınıflandırabilen, ön teşhis tahmini yapabilen bir stetoskop 

tasarımı yapılmıştır. Kendisi sınıflandırma yapabilen akıllı stetoskop tasarımı ile hem eğitim 

gören stayjer (intern) doktorların verdiği kararlarını destekleyecek, hem de kullanım 

kolaylığı ile evde bireysel kullanım imkânı veren bir sistem ortaya konmuş bulunmaktadır. 

 

Çalışma iki temel aşamadan oluşmaktadır; 

 

• İlk aşama, akciğer solunum seslerini normal (sağlıklı) ve anormal (covid, hırıltılı 

solunum) sınıflandırabilen makine öğrenim modelinin ve karar destek yazılımının 

hazırlanarak cihaza aktarılması 

• İkinci aşama ise; akıllı stetoskop prototipinin hazırlanması 

 

“Akıllı Stetoskop” çalışmamızın yazılımı ile; 

 

Tablo 1. Literatürde yer alan Sağlıklı/Patolojik ses sınıflandırma çalışmaları 
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• Akciğer oskültasyonundan elde edilen sesin gerçek zamanlı bir şekilde makine 

öğrenim modeli ile işlenerek ideal, normal, covid ya da wheezing (hırıltılı nefes) olarak 

sınıflandırılabilmesi.  

• Hastanın muayene kaydının sistemde tutulması ve bu sayede makine öğrenim 

modelinin tahmin yüzdesinin ve doktor ön teşhisinin karşılaştırılmasına olanak 

sağlaması 

• Hastanın izni dâhilinde solunum ses kaydının, ses veri tabanına kaydedilmesi ve 

yapay zekâ çalışmalarına yardımcı olacak bir veri seti oluşturulması 

• Sadece intern (stajyer) doktorlar değil, evde de bireysel kullanım hedeflendiği için, 

son kullanıcı için oskültasyonun nasıl yapıldığı ile ilgili yönerge ve videolara yer 

verilmesi sağlanmaktadır. 

 

Projemizde Kullanılan Yazılımlar 

Edge Impulse  

Edge Impulse (EI) platformu, daha az kodla daha gelişmiş makine öğrenim modelleri 

hazırlayabilmek ve uç birimlerde (Raspberry pi, arduino, jetson nano…vb.) bu modelleri 

kullanabilmek için oluşturulmuş ücretsiz bir platformdur. Arduino ve Raspberry gibi cihazlar 

makine öğreniminin yüksek GPU gereksinimini karşılayamamaktadır. Bu nedenle edge 

impulse, makine öğrenimi için gerekli olan yüksek GPU yükünü kendi üzerinde çalıştırarak, 

sadece hazırlanan modelin cihaz tarafından kullanılmasını sağlamaktadır. Platform aynı 

zamanda, mobil cihazlarda da entegre şekilde kullanılabilmektedir (‘Edge Impulse’, tarih 

yok).  

 

Python 

Python, nesne yönelimli, modüler ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Söz 

diziminin basit olması kullanımını yaygınlaştırmıştır. Python 1980'lerin sonunda ABC 

programlama diline alternatif olarak tasarlanmıştır. (“Python”, tarih yok). Makine öğrenimi 

sürecinde, ilk başarılı sonuçları elde etmek için, tam özellikli bir kütüphane yapısı sunan bir 

dildir (“Makine Öğrenmesi”, 2020). 

 

Projemizde Kullanılan Donanımlar 

Raspberry Pi 4B 

Raspberry Pi (“Raspberry Pi”, tarih yok) (Şekil 12), Pi 4 

28nm tabanlı 1.5G Dört Çekirdekli CPU ve 4Gb DRR4 

RAM içeren, küçük boyutlu bir bilgisayar olarak çok 

yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Aynı zamanda 

içerisinde program yazılması, robotik ya da elektronik 

projelerde yaygın şekilde kullanılabilmektedir. Klavye 

ve ekran desteği ile birlikte masaüstü bilgisayarı olarak 

kullanılabilmektedir. Raspberry Pi 4, 4K Mikro HDMI, 

USB 3.0, BLE Bluetooth 5.0, çift-bantlı 2.4/5.0 GHz Wireless LAN, USB-C güç girişi ve 

PoE ile uyumlu True Gigabit Ethernet'e sahip bir karttır.  

 

Şekil 12. Raspberry Pi 4B  
 



8 

 

 

Wio Terminal 

Wio Terminal (“Wio Terminal”, tarih yok), (Şekil 13) 

Arduino ve MicroPython ile uyumlu, bluetooth ve wi-fi 

desteği olan ATSAMD51 tabanlı bir mikro denetleyicidir. 

Üzerinde 2.4’’ lik ekran, dahili mikrofon, buzzer, ışık 

sensörü ve microSD kart slotu bulunmaktadır. Aynı 

zamanda Raspberry Pi’nin 40 GPIO’luk yapısıyla 

Raspberry Pi için bir ekran gibi kullanılabilmektedir. 

Çalışmamızda ara yüzün bu ekran üzerinden 

yansıtılması sağlanacaktır.  

 

Stetoskop  

Prototip tasarımında, tek taraflı standart mekanik yapıda stetoskop kullanılmıştır. Stetoskop 

(“Stetoskop”, 2020) (Şekil 14) ucunda bulunan diyaframın, hasta vücudundan gelen sesler 

doğrultusunda titreşmesi prensibine dayanmaktadır. Oluşan bu titreşim, hortum içerisinde 

akustik basınç dalgaları oluşturur.  Metal kulaklıklar vasıtası ile de kişinin kulağına 

iletilmektedir. 

 

USB Yaka Mikrofon 

Stetoskopun diyaframından gelen sesi yakalayabilmek için ses algılama hassasiyeti yüksek 

yaka mikrofonu kullanılmıştır (“Mikrofon”, tarih yok) (Şekil 15). Modelimiz Raspberry pi 

üzerinde çalıştırılacağı için usb girişe sahip bir yaka mikrofon tercih edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PreAmplikatör Devresi 

Preamplifikatör (“Preamplikatör”, tarih yok) 

(Şekil 16), kaynaktan (mikrofon, CD çalar gibi) 

alınan ses sinyallerinin güç amplifikatörüne 

aktarılmadan önce kuvvetlendirildiği bir 

amplifikatör çeşididir. Temel olarak, giriş küçük 

sinyal kaynağı ile bir güç amplifikatörü arasında 

bir tampon aşaması gibi davranmaktadır. Giriş 

sinyalinin çok küçük olduğu ve bir güç 

amplifikatörünün bir ön amplifikatör aşaması 

olmadan bu küçük sinyali algılayamadığı 

Şekil 13. Raspberry Pi 4B  
 

Şekil 14. Mekanik Stetoskop 
 

Şekil 15. USB Yaka Mikrofonu 
 

Şekil 16. Pre Amplifikatör Devre Şeması 
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uygulamalarda bir ön amplifikatör kullanılır. Prototipte stetoskoptan gelen sesin sinyalini 

yükseltebilmek için kullanılmıştır. 

 

4. Yöntem 

Makine Öğrenim Modelinin Hazırlanması 

Edge Impulse platformu, sahip olduğu menü yapısı (Şekil 17) ile 

makine öğrenim modelinin kolaylıkla hazırlanmasına olanak 

sağlamaktadır. Makine öğreniminin temel yapı taşını veri 

oluşturur. Eğitimi gerçekleştirmek için elde edilen verinin niceliği 

(sayısal fazlalığı) ve niteliği (doğru ve çeşitli veri), modelin 

hazırlandıktan sonra yapacağı tahmin yüzdesini doğrudan 

etkilemektedir. Bu nedenle, çalışmada solunum sesi veri tabanı 

hazırlanırken doğruluğu test edilmiş kaynaklar kullanılmıştır. 

Çalışmamızda medzcool firması (Medzcool, tarih yok) tarafından 

hazırlanan ve kısmen ücretsiz dağıtılan normal ve anormal 

solunum sesleri tercih edilmiştir.  

 

Proje kapsamında 3 etiket (ideal, covid, wheezing (hırıltılı 

ses)) belirlenmiştir. İlgili siteden 17 normal, 13 ideal,18 

covid ve 18 hırıltılı ses, .wav formatında elde edilmiştir. 

Data Acquisition (Veri Toplama) menüsüne geçilerek, 

sesler ilgili etiketler dâhilinde yüklenmiştir. Ses verilerini 

%80’inin eğitim, %20’sinin test için kullanılması için 

belirlenmiştir.  

 

Ses dosyaları yüklendikten sonra “Impulse Design” (Dürtü 

Tasarımı) menüsü kullanılarak, modelin hazırlanma 

parametreleri belirlenmektedir. Edge Impulse tasarımı ile 

ardışık bir şekilde, yüklenen ham veri belirlenen 

özelliklerde, daha küçük parçalara bölünerek (window-

pencere), her bölümün sinyal işlemeden geçirilip (MFE), 

özellikleri çıkartılmaktadır. Daha sonra öğrenme bloklarını kullanılarak yeni veriler 

sınıflandırmaktadır (Şekil 18).  

 

Bu aşamalar detaylandırılacak olursa; 

 

Time Series Data (Şekil 19-1), bölümünde sisteme yüklenen her sesin kaçar milisaniye 

dilimlere bölüneceği belirlenmektedir. Burada window size değerinin 1500 ms. olarak 

belirlenmesinin nedeni, sisteme yüklenen ses dosyaları incelendiğinde solunumun yaklaşık 

1.5 sn. içerisinde tamamlanmasıdır. Bu nedenle, bu bölümdeki frekansın ayırt edici olması 

istenmiştir.  

 

Processing Block (Şekil 19-2), bir önceki adımda dilimlere ayrılan frekansların özellikleri 

(zaman ve sıklık) ayrıştırılırken nasıl bir yöntem (Spectrogram, MFE, MFCC…vb.) 

kullanılacağının belirlendiği bölümdür. Bu işlem için farklı yöntemler bulunmakla birlikte, 

Şekil 17. EI menü yapısı 
 

Şekil 18. Ses dosyalarının  

sisteme yüklenmesi 
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Spectrogram ve MFE (Mel-Filteringbank Energy) en yaygın kullanılan yöntemlerdendir. 

Çalışmamızda MFE tercih edilmiştir. MFE yöntemi (MFE, tarih yok), titreşimsiz sadece 

hava yolu kullanılarak çıkarılan seslerin  (soluk alıp, vermek gibi) özelliklerinin 

çıkarılmasında tercih edilen bir yöntem olmasıdır.  

 

Learning Block bölümünde ise (Şekil 19-3), MFE yöntemi ile özellikleri ayrıştırılan 

dilimlerden elde edilen yeni verileri keras kütüphanesini kullanarak sınıflandırılması 

istenmiş ve tasarım kaydedilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan Impulse tasarımına uygun şekilde MFE uygulanmış, seslerin özellikleri ayrıştırılmış 

(Şekil 20) ve Keras kütüphanesi ile eğitim gerçekleştirilmiştir (Şekil 21). Eğitimin 

performansı incelendiğinde %100 doğruluk oranı ile başarılı bir model üretildiği 

gözlenebilmektedir. Hazırlanan model, ister gerçek zamanlı (Live Classification), ister daha 

önceden kayıtlı bir veriyi kullanarak (Model Testing) test edilebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test aşaması tamamlanan modelin, üzerinde çalıştırılmak istenen cihaza uygun şekilde 

yapılandırılması gerekmektedir. Sistemimiz Linux alt yapısında Python programlama dili 

kullanılarak çalıştırılacağı için “Linux Boards” seçeneği ile model yapılandırması 

gerçekleştirilmiş, model cihaza indirilmiş ve çalıştırmak için Python SDK kurulumu 

yapılmıştır. Raspberry Pi üzerinde Python SDK’sının kurulumu, Şekil 22’de gösterilen 

komutlar sırası ile çalıştırılıp Githup sitesinde açık kaynak kodlu paylaşıma açılan Python 

SDK’sı cihaza indirilerek gerçekleştirilmiştir. 

1 2 3 

Şekil 19. Impulse tasarımının parametrelerinin belirlenmesi 
 

Şekil 20. MFE uygulanan datanın 

özelliklerinin ayrıştırılmış grafiği 
 

Şekil 21. Gerçekleştirilen eğitimin 

performansı 
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Edge Impulse tarafından yapılandırılan makine 

öğrenim modeli dosyaları .eim formatında 

indirilmektedir. Çalıştırılabilir olan bu format, 

modelin çalışmak için ihtiyaç duyduğun her 

şeyi (işleme sürecini ve makine öğrenim 

kodunu) kendi içerisinde barındıran bir 

yapıdadır. Kurulan Python SDK’sı ise modelle 

IPC (Interprocessor Communication) katmanı 

üzerinden iletişim kurmaktadır. IPC katmanı, 

processler arası iletişim, ortak veri kullanan 

işlemleri senkronize ederek birbirleri arasında 

konuşturulmasını sağlayan bir süreçtir (IPC, tarih yok) (Şekil 23). Böylece model üzerinde 

çalıştırılan cihazın Tensorflow ve Python versiyonlarından bağımsız bir yapıda çalışabilmesi 

sağlanabilmektedir (URL-1, tarih yok) 

 

Ara Yüz Tasarımının Hazırlanması: 

 Ara yüz tasarımı (Şekil 24) için PyQt5 kütüphanesi kullanılmıştır. Tasarımın sade olmasına 

ve hedeflenen yeteneklerine uygun şekilde kullanıcı dostu bir şekilde yapılandırılmasına 

özen gösterilmiştir. Doktor dışında, bireysel kullanıcılara yönelik olarak da oskültasyon 

bölgeleri için görsel eklenmiş, oskültasyonun nasıl yapılacağı anlatan bir video linki 

eklenmiştir. Hasta bilgileri ve solunum için önemli sağlık geçmişi bilgileri girildikten sonra, 

solunum sesi sınıflandırma “Başlat” butonuna basılarak başlatılıp “Bitir” butonu ile 

tamamlanmaktadır. Oluşturulması planlanan veri setine destek vermek isteyen kişilerin izni 

dahilinde “Kaydı Başlat” butonu ile veritabanına solunum sesinin kaydı alınabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 22. Python SDK kurulumu 
 

Şekil 23. IPC  

(Interprocessor Communication) 

Mekanizması 
 

Şekil 24. Karar destek sistemi yazılım tasarımı 
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Şekil 26. Raspberry Pi, Edge Impulse Bağlantı Kurulum ve Bağlantı Komutları 
 

 

1 

2 
3 

Cihazın Edge Impulse Platformuna Bağlanması:  

Model eğitimi tamamlandıktan sonra hem gerçek 

zamanlı test hem de yapılandırma (build) işlemi için 

kullanılacak cihaz sisteme bağlanmalıdır. Hazırlanan 

“Akıllı Stetoskop” modelinin Raspberry Pi 4 üzerinde 

çalışması tercih edilmiştir. “Devices” bölümünden 

“Connect New Device” butonunu kullanılarak yeni bir 

cihaz sisteme dâhil edilebilmektedir. “Connect a fully 

supported development board” seçeneği seçildikten 

sonra hangi cihaza nasıl bağlanabileceği yönergelerine 

ulaşılmaktadır (Şekil 25).  Bu cihazlardan aynı zamanda 

gerçek zamanlı veri toplama imkânı da bulunmaktadır.  

 

Raspberry Pi üzerinden Edge Impulse erişimi için 

Home/Pi dizininde açılan bir terminalde Şekil 26-1’de 

bulunan komutlar çalıştırılarak gerekli kurulumlar gerçekleştirilmiştir. Kurulum 

tamamlandıktan sonra Şekil 26-2’de bulunan komut çalıştırılarak Raspberry Pi’nin gerçek 

zamanlı olarak Edge Impulse’a bağlanabilmesi sağlanmıştır. Daha sonra ayrı olarak açılacak 

bir terminalde ise Şekil 26-3’de yer alan komut çalıştırılarak platformda hazırlanan ve build 

alınan modelin çalıştırılması ve tahmin yüzdelerinin görüntülemesi sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha sonra hazırlanan ara yüz tasarımı ile model entegre edilmiştir. Ara yüz tasarımı 

çalıştırılarak wheezing (hırıltılı solunum sesi) modele dinletilmiştir. ve 0.96 gibi yüksek bir 

değer elde edilmiştir (Şekil 27). Bunun yanı sıra hastanın izni dâhilinde solunum ses kaydı 

alınarak bir ses veri tabanı oluşturması hedeflenmiştir. Oluşturulan veri seti, daha sonra 

Şekil 25. Cihaz (Uç birim) 

Bağlantı Seçenekleri 
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Github sitesinde ücretsiz yayınlanarak yapay zekâ çalışmalarına destek olması 

amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akıllı Stetoskop Prototipinin Hazırlanması 

 

Çalışmamızda maliyeti düşürebilmek için 

mekanik bir stetoskop, elektronik bir yapıya 

dönüştürülmüştür. Bu işlem için öncelikle 

stetoskopun diyaframa yakın noktasından 

hortumunu keserek içerisine usb mikrofonun 

ses alıcı kısmı yerleştirilmiştir (Şekil 28-1). 

Ses, insan vücudundan düşük frekansta 

geldiği için alınan senin yükseltilerek modele 

yollanması gerekmekte idi. Bu nedenle 

stetoskoptan gelen sesin, hazırlanan bir 

preamplifikatör devresi ile yükseltilerek 

modele yollanması sağlanmıştır. Yazılımın 

görüntülenebilmesi için Wio Terminal 

sisteme dâhil edilerek daha kullanışlı hale 

getirilmiştir (28-3).  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hastanelerde doktorlar teşhislerini güçlendirebilmek için hastalara solunum fonksiyon 

testleri uygulanmaktadır. Bu testlerde kişilerin akciğer kapasiteleri, akciğerin yüzde kaçının 

kullandıkları gibi bilgiler elde edilmektedir. Fakat bu çalışma hastanelerde ayrı bölüm, ayrı 

bir iş gücü ve zaman anlamına gelmektedir.  

Çalışmamızla birlikte doktorun oskültasyon esnasında, akciğer sesini dinlerken aynı 

zamanda yapay zekanın da karar vermesi sağlanarak zaman ve işgücü tasarrufu sağlanmıştır. 

Şekil 27. Modelin ara yüz ile testi ve verilerin arayüze aktarılması 
 

1 

2 

3 

Şekil 28. Akıllı stetoskop sistem detayları 
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Hazırlanan ara yüz ile doktorun hastanın bilgileri eşliğinde solunum ses kaydını tutabilmesi, 

hastanın iyileşme durumunu takip edebilmesi sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra prototipimiz, 

hastanelerdeki hasta yükünü azaltabilmek için, tansiyon aleti gibi kişilerin evde rahatlıkla 

kullanabilecekleri kolay bir yapıda tasarlanmıştır. Bu yönleri ile projemiz yenilikçi bir 

çalışma olarak sunulmuştur. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Akıllı stetoskop, yüksek maliyetleri nedeniyle yaygın kullanım alanı bulamayan elektronik 

stetoskopların yerini alabilecek daha gelişmiş bir ürün olarak üretilmiştir. Elektronik 

stetoskopların sınırlı hizmet alanını genişletmesi (ses sınıflandırması, hasta kaydı ve takibi, 

günlük kullanıma uygunluk) ve bireysel kullanıma uygunluğu bakımından oldukça geniş 

kullanım alanı bulacağı düşünülmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin toplam maliyeti 3.620 olup Tablo 2.’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Proje maliyet tablosu 

Ürün Maliyet 

Raspberry Pi 4B 2.900 

Stetoskop 40 

Wio Terminal 720 

Toplam 3.620 

Projemizin takvimi Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3. Proje takvimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz iki farklı hedef kitlesine hitap etmektedir. İlki tecrübeli / tecrübesiz (intern) 

doktorlar, diğeri ise hastaneye ziyaret tedirginliği yaşayan bireysel kişiler.  

 

 

İşin Tanımı Aylar      

 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİS, MAY. HAZ. TEM. 

Literatür Taraması x x       

ML Modelinin veri seti 

Taraması ve 

Hazırlanması 

x x x      

Prototipin Geliştirilerek 

Kalp Hastalıklarının 

Teşhisinin Eklenmesi 

      x x 

ÖDR ve PDR Yazımı   x x  x x  
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9. Riskler 

Projemizin risk analiz tablosu Tablo 4’te görüntülenebilmektedir. 

Tablo 4. Risk analiz tablosu 
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Normal 

Dolar kaynaklı 

maliyetlerin 

yükselmesi 

Farklı 

tasarımda mini 

bilgisayarlar 

(Raspberry 

pico, zero vb.) 

kullanılarak 

sistem 

maliyetleri 

düşürülmeye 

çalışılacaktır. 

  

Orta 

Bireysel 

kullanımda 

oskültasyon 

noktalarının yanlış 

konumlandırılması 

Yazılım 

arayüzünde, 

oskültasyonun 

nasıl yapılacağı 

görsellerle 

gösterilmiş aynı 

zamanda 

videolar ile 

desteklenmiştir. 

  

Yüksek   

Raspberry 

Pi uzun 

süreli 

çalışma 

sonucu kart 

ısınması ve 

yanması 

Kart üzerine 

yerleştirilen 

alüminyum 

soğutucu blok ve 

fan ile sistem soğuk 

tutulabilinecektir. 
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