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1. PROJE ÖZETİ  

Yapay Zeka Destekli Akıllı Steteskop projemizin çıkış amacı kronik kalp hastaları ve yaşlılara 

kullanımı kolay bir o kadarda verimli çalışan bir steteskop sunmaktır. Çalışmalarımız 

sonucunda çıkacak ürün sayesinde özellikle pandemi dönemi şartlarında düzenli bir şekilde 

hastaneye gidemeyen veya gitmekte çekinceleri olan insanların, kontrollerini aksatmadan 

hayatlarına devam etme imkanı sunmayı hedefliyoruz. [1][2] 

Steteskopumuzun işlev ve kabiliyetleri şöyle olacaktır; bir elektret mikrofon yardımıyla 

hastanın kalp sinyalleri alınacak. Yükseltici ve Butterworth filtrelerinden geçirelerek istenilen 

seviyeye getirilecek. Ardından Python’da yazdığımız kod sayesinde, gömülü bilgisayarımız 

Pocketbeagle üzerinde Analog to Digital çevrimi gerçekleşecek. Pocketbeagle’a entegre edilen 

HC-05 Bluetooth Modülü ile kendi yazdığımız mobil uygulamayı haberleştirerek kalp sinyalleri 

mobil uygulamaya aktarılacak. Mobil uygulamadaki veriler TCP-IP Protokolü ile bulutumuza, 

oradanda doktor arayüzüne aktarılacak. Bu arayüz de doktor hastanın kalp sinyallerini 

görebilecek. Yapay zeka hastanın kalp sinyallerine göre gerekli tavsiyeyi verecek. Yapay Zeka 

algoritma performansları değerlendirilerek en başarılı sonucu veren Multilayer Perceptron 

algoritması kullanılması kararı alınmıştır. Projemizin çalışmasıyla ilgili anlattıklarımızın görsel 

halini aşağıdaki şemada görebilirsiniz.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Tasarım 

Steteskop katı modelinin tasarımını Solidworks üzerinden yaptık. Steteskop modelinin 

ölçülerini olabildiğince küçülterek günlük kullanım sırasında sorun yaratmasının önüne 

geçmeyi hedefledik. Ayrıca hem tutma kolaylı sağlaması hemde ergonomik bir tasarım 

hedefine ulaşmak amacıyla kavisli bir tasarım tercih ettik.  

Steteskop modeli 4 kattan oluşuyor. Birinci katta elektret 

mikrofon bulunuyor ve bu mikrofon modelin tabanındaki deliğe 

monte edilmiş stetoskop çanına silikon bir boru ile bağlanıyor. 

İkinci katta basımını gerçekleştirilen PCB bulunuyor. Üçüncü 

katta hem boyutları açısından işimize fazlasıyla yarayan hemde 

ihtiyacımız olan fonksiyonları barındıran Pocketbeagle 

bulunuyor. Dördüncü ve son katta ise hem Pocketbeagle hemde 

PCB devresini beslemek için 2 tane 4.5V’luk pil bulunuyor. Steteskop modelinin dış kabuğu 

montaj kolaylığı sağlaması açısından 4 parça olarak tasarlanıp imal edilmiştir.  

Şekil 1. Projeye ait Blok Diyagram 

Şekil 2.Tasarımın Solidworks Çizimi 
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Aşağıdaki görselde 3 boyutlu modelimizin Solidworks üzerinde patlatılmış hali görülebilir.  

 

1.2 Yazılım 

Sistem yazılım ağırlıdır. Kalpten alınan sinyaller pocketbeagle kullanılarak mobil uygulama 

haberleşmesi sağlanmıştır. Mobil uygulama Android Studio ortamında Java dilinde 

geliştirilmiştir. Daha sonrasında ise Mysql server kullanılarak mobil arayüzünden alınan veriler 

doktor için geliştirilen arayüze atılmıştır. Doktor için geliştirilen arayüz Pycharm kullanılarak 

Python dilinde geliştirilmiştir. Doktor arayüzüne aynı zamanda mysql den aldığı verileri 

değerlendirecek yapay zeka algoritması eklenmiştir. Bu algoritma multilayer perceptron olup 

%95 doğruluk ile çalışmaktadır. 

2. PROBLEM 

Kronik kalp yetmezliği olan insanların ve genellikle yaşlıların düzenli aralıklarla hastaneye 

gidip muayeneden geçmeleri gerekiyor. Ancak bu gruba giren insanlar ya hayatın rutin 

işleyişini bırakıp hastaneye gidemiyorlar ya da psikolojik olarak hastane ortamında bulunmak 

istemediklerinden doktorları ile olan randevularını aksatıyorlar. Özellikle COVID-19 

pandemisi döneminde kronik kalp rahatsızlığı olanlar ve yaşlıların hastaneye kontrol için gelme 

oranları ciddi seviyede düşüş gösterdi. Ayrıca kalp yetmezliği bulunan hastaların ve yaşlıların 

kalp krizi geçirme riski de hesaba katılmalı. Bizim yapacağımız akıllı steteskop ile günde birkaç 

kez kalp ritimlerini kaydeden birinin kalp krizi geçirdiğini anlaması ve erken müdahele ile 

hayata tutunma şansınında oldukça artacağını düşünüyoruz. [4][5] 

3. ÇÖZÜM 

 Kronik kalp yetmezliği bulunan hastaların ve yaşlıların için düzenli aralıklarla muayene 

olmaları gerektiği problem bölümünde belirtilmişti. Günümüz pandemi şartlarında hastaneye 

gitmek sağlıklı insanlar için bile tehlikeli bir durumken, bahsedilen gruptaki insanlar için çok 

daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Tabi pandemi şartlarında doktorların hastanın ayağına 

gelmesi durumu pek olağan bir senaryo olmadığından çözüm olarak en makul çözüm hastanın 

kendi bilgilerini uygun bir ortam ve formda doktora aktarması olarak görünüyor. Daha açık bir 

şekilde ifade etmek gerekirse, kalp yetmezliği hastaları ve yaşlıların bizim yapacağımız 

steteskop sayesinde evlerinde veya işyerlerinde kalp ritimlerini kaydedip mobil uygulama 

ekranından görüntüleme ve dahada önemlisi doktorun bilgisayarındaki arayüze aktarma imkanı 

sunuyoruz. Böylece içinde bulunduğumuz COVID-19 sürecinde hastaların riske girmeden 

doktor kontrollerini gerçekleştirme ve durumlarının her daim gözetim altında tutulmasını 

sağlamayı hedefliyoruz. Böylece pandemi sürecinde büyük bir problem haline gelen hastaneye 

gitme derdinden hastaları kurtararak, onlara en uygun çözümü sağlamaya çalışıyoruz. 

Şekil 3.Tasarımın Patlatılmış Modeli 
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Yukarıda steteskop modelimizin teknik resmindende görülebileceği gibi tasarımımızın boyu 11 

cm ve en olarak birbirine en uzak iki nokta arası mesafesi 9 cm’dir. İçinde 4 farklı kat bulunan 

tasarı mımızı olabildiğince küçülterek yukarıdaki son haline getirilmiştir.[6] 

4. YÖNTEM 

Proje 6 ana bölümden oluşturmaktadır. 

4.1.Elektronik Tasarım: 

Bir elektret mikrofon kullanılarak 

toplanan kalp sesleri, düşük 

genliklere sahip oldukları için bir 

ön yükseltme devresi tarafından 

yükseltilir. Ardından üst kesim 

frekansı olarak belirlenen 150 Hz 

değerinden yüksek frekanslı seslerin filtrelenmesini sağlamak amacıyla ikinci dereceden alçak 

geçiren bir filtre kullanılır. Son aşamada devrenin çıkışında elde ettiğimiz sinyallerin voltaj 

değerlerini pozitif voltaj aralığına taşımak ve teknik gereksinimler gereği 1.8V’u aşmamasını 

sağlamak amacıyla fark alıcı OPAMP devresi kullanılmıştır. [3][17] 

 

4.2.  Mekanik Tasarım:  

Mekanik Tasarım Solidworks üzerinden 

tasarlanmıştır. Mekanik tasarım geliştirilirken 

kullanılacak malzemelerin boyutları göz önünde 

bulundurularak optimum boyutlara indirilmeye 

çalışılmıştır. Daha sonrasında 3D printer ile üretim 

yapılmıştır. Solidworks tasarımı ve üretilen parça 

sağda gözükmektedir. 

Şekil 5. Elektronik Devre Şeması 

Şekil 6.PCB Üzerinde Kurulmuş Devre Şekil 7.Arttırılan frekanslara sahip sinüs sinyalleriyle beraber 

devrenin çıkışı 

Şekil 8. Üretilen Dijital Stetoskop Kasası 

Şekil 4.Teknik Resim 
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4.3. Haberleşme: Filtre tasarımı yapıldıktan ve bu değerlere göre devre uygulandıktan sonra 

Pocketbeagle gömülü bilgisayar kullanılmıştır. Gömülü bilgisayar, harici bir bluetooth modülü 

takılarak bir android ile bağlanabilir. [9] Böylece kalpten gelen sinyaller hastanın telefonunda 

görülebilir. Ancak, tek iletişim Pocketbeagle ve Android arasında değildir. Hastanın telefonu 

ile doktorun bilgisayarı arasında da gerçekleşir. Bu iletişim protokolü diğerinden farklıdır. 

Öncelikle doktor ile hasta arasındaki mesafenin fazla olması nedeniyle bluetooth modülü 

kullanılamıyor. Bu durumda internet üzerinden iletişim sağlanabilir. Ancak doktor ve hasta aynı 

ağa bağlı olmadığı için TCP/IP protokolü kullanılamaz. Bu nedenle günümüzde birçok projede 

kullanılan bulut bilişim kullanılacaktır. Kalpten gelen sinyaller büyük veri olduğu için veri 

tabanı olarak Mysql kullanılacaktır.[10] 

 

4.4. Sinyal İşleme 

Veri aktarımı TCP/IP protokolü ile sağlandıktan sonra sinyaller doktor bilgisayar arayüzüne 

aktarılabilir. Burada bazı durumlarda sinyalin yeterince gürültüden arındırılamaması gibi 

sorunlarla karşılaşılabilir. Bu tür sinyaller için python üzerinden filtreleme algoritmaları 

kullanılacaktır. Bu algoritmalara örnek olarak Dalgacık Dönüşümü ve Dijital Filtreleme 

verilebilir. Böylece yapay zeka algoritmaları için daha temiz bir sinyal elde edilmekte ve 

algoritmalar daha doğru çalışmaktadır.[11][7] 

 

4.5. Yapay Zeka Algoritmaları ve Test Edilmesi 

 a.Veri Elde Etme: Projenin karar verme mekanizması olarak da bilinen yapay zeka 

algoritmalarının ilk adımı veri toplamadır. Bu iki şekilde yapılabilir. Bunlardan ilki literatür 

taraması yaparak veri seti bulmaktır. Bu diğer yöntem, şu anda üretimde olan bir dijital 

stetoskop kullanarak insanlardan kalp sinyali toplamaktır. Bu projede her iki yöntem de 

kullanılacaktır.[12][13] 

  b. Kalp Atışı Hesaplama: Kalp atışı sayısını hesaplamak için 2 yöntem vardır. 

Bunlardan ilki oluşturulacak steteskop içerisine uygun devre elemanları ile yapılacak devre 

tasarımı ile gerçekleştirilebilir. Diğer bir yöntem ise MATLAB aracılığıyla filtrelenen kalp 

sinyallerinin tepe değerlerini saymaktır. Bu işlem için steteskoptan herhangi bir yer ayırmaya 

gerek olmadığı için diğer yönteme göre daha kullanışlı bulunmuştur. 

c. Yapay Zeka Algoritmalarının Testleri: Oluşturulan veri setleri ile doktorun karar 

verme aşamasında yardımcı olması için yapay zeka algoritmaları kullanılacaktır. Bu 

algoritmalar arasında ilk olarak SVM (Support Vector Machines) kullanılacaktır. [14] Daha 

sonra bu algoritmayı Naive Bayes, En Yakın Komşular Algoritması ve Multilayer Perceptron 

izledi. Sonuçlar karşılaştırıldığımda %95 ile Multilayer Perceptron seçilmiştir ve aşağıda 

görselleşmiş hali gözükmektedir. Modeller eğitilirken 2000 adet eğitim datası kullanılırken 200 

adet test datası kullanılmıştır.[15][16] 

Şekil 9. Mobil Uygulama ile Haberleşme Şematiği Şekil 10.Aktarılan Verilerin Gösterimi 
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Algoritma geliştirildikten sonra sistemin tüm mekanik ve elektronik entegrasyonu da 

sağlanmasıyla kalpten gelen ve kalpten gelmeyen sinyallerin sınıflandırılması Şekil 10’da 

gözükmektedir.[14] 

Şekil 11’de görülebileceği üzere ilk resim kalpten gelen sinyal değildir ve sadece 5 milivoltluk 

bir gürültü almaktadır. Sağ tarafta ise kalpten gelen sinyal 40 mV’luk bir değişim sağlamıştır. 

Algoritma gelen sinyallerin kalp sinyali mi değil mi başarılı bir şekilde tahmin etmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Arayüz Geliştirme 

a. Android Uygulama Geliştirme Android uygulamasının ana işlevleri aşağıdaki gibidir: 

• Hasta, steteskoptan işlenen verileri mobil uygulamada görebilecek.  

• İşlenen bu verileri iletişim protokolü üzerinden doktora iletebilecektir.  

• Hastalığın takip edilebilmesi için eski verileri görebileceklerdir.  

b. Bilgisayar Uygulamasının Geliştirilmesi: Bu uygulama, Android'den gelen verilerin doktor 

tarafından görülebilmesi için 

geliştirilecektir. Aynı zamanda buradan 

gelen veriler Python sistemine aktarılır ve 

yapay zeka algoritmaları ile olasılık olarak 

geri bildirim verilir.  Bu olasılık doktorun 

arayüzüne geri aktarılır. Doktor isterse 

bilgileri buraya kaydedebilir ve istediği 

zaman hastanın profilini görebilir. Bu 

arayüz geliştirilirken Python dili kullanıldı. 

 Şekil 13’te, bilgilerin verilen kişiden çekilmiş olup başarılı bir şekilde çalıştığı görülmüştür. 

Şekil 11.Multilayer Perceptron Yaklaşımıyla Sınıflandırma ve Eğitim Verilerindeki Performans Grafiği 

Şekil 12. Kalpten Gelen ve Kalpten Gelmeyen Sinyallerin Sınıflandırılması 

Şekil 13.Mobil Uygulama 

Şekil 14. Doktor Arayüzü ve Kısımları 
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5. İNOVATİF YÖNÜ 

Akıllı steteskop projemizi diğer örneklerinden ayıran ve yenilikçi yönü olarak projemize değer 

katan en önemli özelliği bir yapay zeka algoritması ile entegre çalışmasıdır. Hastanın kalp ritmi 

dinlenip kaydedildikten sonra yapay zeka veri tabanındaki diğer kalp ritimleri ile kıyaslama 

yaparak hastanın durumunu belirler. Ardından da hastanın durumuna en uygun tavsiyeyi, 

veyahut basit bir tedavi önerisini mobil uygulama ekranından hastaya bildirir. Piyasadaki 

benzer ürünler incelendiğinde hiçbirinde hastanın durumuna göre tavsiye veren bir yapay zeka 

sistemi bulunmadığı görüldü. Bu yüzden stetoskopumuzun yapay zeka ile entegre çalışması, 

projemizi piyasadaki diğer örneklerinden ayıran, değer katan ve yenilik getiren en önemli 

özellik olduğunu düşünüyoruz. 

Piyasadaki diğer akıllı stetoskop modellerini incelediğimizde hiçbirinin stetoskop ile entegre 

çalışan bir mobil uygulaması ve bilgisayar arayüzü olmadığını gördük. Genelde bu 

stetoskoplarda diyafram üzerine yerleştirilen bir dijital ekranda nabız, kalp ritmi gibi verileri 

gösterdiğini gözlemledik. Bu gözlem sonucunda da projemize özgü olan mobil uygulama ve 

bilgisayar arayüzü sayesinde piyasadaki diğer örneklerinden ayrışacağı ve tercih nedeni 

olabileceğini düşündük. 

6. UYGULANABİLİRLİK  

 Haziran ayı itibariyle stetoskop modelimiz 3 boyutlu yazıcıda bastırılmış olup elimizde 

hazır olarak bulunmakta. PCB bastırma ve üzerine komponentleri lehimleme işleri de bitmiş 

durumda. Breadboard üzerinde kurduğumuz devrenin PCB üzerinde de doğru çalışıp 

çalışmadığı ile ilgili testlerimiz sürüyor. Mobil uygulama ve bilgisayar arayüzü yine önceden 

oluşturulmuştu. Kiralanan server üzerinden mobil uygulama ve bilgisayar arayüzü haberleşmesi 

üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Son testlerimiz bittikten sonra çalışan prototipi hayata 

geçirmeyi düşünüyoruz. 

 Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda projemizin ticari bir ürüne dönüşme 

potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü projemiz, mobil uygulama ve 

bilgisayar arayüzü ile entegre çalışması nedeniyle piyasadaki diğer örneklerinden ayrılıyor ve 

ciddi bir avantaj sağlıyor. Testler sonucunda çalışan prototipimizi hayata geçirdiğimiz taktirde, 

projemizi ticarileştirmek adına tek bir eksiğimiz kalıyor. Bu eksikte kiraladığımız server ile 

alakalı. Projemiz bir lisans projesi kapsamında olduğu için bütçe kısıtlıdır bu yüzden 

olabildiğince uygun bir server kiralanmaya gidilmiştir. 

7. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

Projemiz ile alakalı olarak şu zamana kadar yapılan 

harcamaların listesi ve toplam maliyeti yandaki 

tabloda görünmektedir. Projemizin maliyetini uygun 

bir seviyede tutmak için kullanılacak bütün 

komponentler araştırılıp piyasadaki uygun ve işimizi 

görecek olanları seçilmiştir. Piyasadaki benzer akıllı 

stetoskop modelleriyle karşılaştırdığımızda 

projemizin maliyetinin uygun ve makul bir seviyede 

olduğunu görmekteyiz. 
Şekil 15.Maliyet Tablosu 
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Projemiz ile ilgili yapılması gereken görevler ve bu görevlerin hangi zaman diliminde yapılması 

gerektiğini gösteren tablo aşağıda bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ  

Projemizin öncelikli hedef kitlesi kronik kalp yetmezliği hastaları ve yaşlılardır. Bu iki gruptaki 

insanların hedef kitle olarak seçilmesinin en büyük nedeni, bu insanların sağlık durumlarının 

hassas olması ve sürekli kontrol altında bulunmaları gerektiğinden kaynaklanıyor. Ancak tabi 

ki genç ve sağlıklı bir bireyde durumunu kontrol etmek için bizim stetoskopumuzu kolaylıkla 

kullanabilir. 

9. RİSKLER 

Projemizi ile alakalı karşılaşabileceğimiz riskler ve bu risklere karşı alacağımız risk planlarını 

içeren tablo aşağıda belirtilmiştir. 

Riskler Risk Çözüm Planlanması (Plan B) 

Cihazın yetersiz farkındalığı 

nedeniyle düşük kullanım oranı 

(1) 

Esas olarak ele alacağımız kitle risk grubu kitledir. Bunun için farklı hasta 

profilleri oluşturulacaktır. Risk grubu, orta risk grubu, düşük risk grubu. Her 

grup için reklamlar hazırlanacaktır. Yapılacak Kişi: Furkan Tosun (proje ekip 

üyesi)  

Hastaların mobil uygulamayı 

kullanamaması 

(2) 

Mobil uygulamanın en basit düzeyde tasarlanması ve mobil uygulamaya 

yardım seçeneği eklenmesi. Yapılacak Kişi: Şeyma Takır (proje ekip üyesi) 

Hastaların cihazı kullanırken 

yetersiz öneri nedeniyle yanlış 

tuşlara basması 

(3) 

Cihaz için kolay ve anlaşılır bir kullanım kılavuzu oluşturma.  

Yapılacak Kişi: Eda Nur Saruhan (proje ekip üyesi) 

Arızalı elektronik ürün 

(4) 

Daima yedeklerinizi alın ve gerektiğinde değiştirin. Yapılacak Kişi: Efe Celil 

Özağaç (Proje ekip üyesi) 

Gerekli malzemelerin fiyatlarının 

yüksek olması ve bunun için yeterli 

bütçemizin olmaması 

(5) 

Bu konuya destek olabilecek ve yeterli sponsor bulabilecek kurumları 

araştırıyoruz. Yapacak Kişi: Furkan Tosun 

Kalpten gelen sesler yeterince 

gürültüsüz değil 

(6) 

Dalgacık dönüşümü, dijital filtreleme Yapılacak Kişi: Eda Nur Saruhan 

Projemizin çalışır videosunu https://youtu.be/hvYsVmQJpiU bu link üzerinden 

izleyebilirsiniz. 

Şekil 13. Proje Takvimi 

https://youtu.be/hvYsVmQJpiU
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  Çok Düşük Düşük  Orta Yüksek 

Çok Düşük     4   

Düşük   3     

Orta     5 6 

Yüksek   2 1   

Renklerin Risk Seviyesi 

Çok Düşük Risk Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk Çok Yüksek Risk 
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