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Özetçe— Kardiyovasküler hastalklarn sonuçlar arasnda 
yaygnlğ yüksek olan hastalklardan biri de kalp yetmezliğidir. 
Kalp yetmezliği, kalp duvarndaki kaslarn solmas ve 
genişlemesi, kalbin kan pompalamasn snrlamas durumudur. 
Zaman geçtikçe kalp vücuttaki uygun kan ihtiyacn 
karşlayamaz ve bunun sonucunda kişi nefes almakta güçlük 
çeker. İnsan yaş arttkça kalp yetmezliği görülme sklğ giderek 
artmakta ve kalp yetmezliğine bağl ölüm oran da artmaktadr. 
Bu bağlamda, bu hastalktan muzdarip kişilerin yakndan takip 
edilmesi hayatta kalma orann önemli şekilde arttracaktr. Bu 
çalşmada, kalp yetmezliği hastalğna sahip olan hastalarn 
mortalite – hayatta kalma durumlarn tahmin etmeye yönelik 
makine öğrenme tabanl bir sistem önerilmektedir. Böylelikle 
mortalite ihtimali olan kişiler tespit edilerek, daha etkili ve 
yakndan takip ile hastalarn hayatta kalma ihtimalleri artabilir. 

Anahtar Kelimeler — Kardiyovasküler kalp hastalklar; Kalp 
yetmezliği; Öznitelik seçimi; Biyoistatistik; Makine öğrenimi; 
Biyomedikal bilişim. 

Abstract— One of the diseases with high prevalence among 
the consequences of cardiovascular diseases is heart failure. 
Heart failure is a condition in which the muscles in the heart wall 
become faded and dilated, limiting the heart's ability to pump 
blood. As time passes, the heart cannot meet the proper blood 
requirement in the body, and as a result, the person has difficulty 
breathing. As the human age increases, the incidence of heart 
failure gradually increases, and the rate of mortality due to heart 
failure also increases. In this context, close monitoring of people 
suffering from this disease will significantly increase the survival 
rate. In this study, a machine learning-based system is proposed 
to predict the mortality-survival status of patients with heart 
failure. Thus, by identifying people with mortality risk, the 
survival probability of the patients may increase with more 
effective and close follow-up. 

Keywords — Cardiovascular heart diseases; Heart failure;  
Feature selection; Biostatistics; Machine learning; Biomedical 
informatics. 

I. GİRİŞ  
Kardiyovasküler hastalklar (KVH), dünya çapnda bir 

numaral ölüm nedenidir ve her yl tahmini 17,9 milyon kişi 

bu hastalklara bağl olarak hayatn kaybeder, dahas dünya 
çapnda meydana gelen ölümlerin %31'i kardiyovasküler 
hastalklara bağl olarak ortaya çkar [2]. Kardiyovasküler 
hastalklar; koroner kalp hastalğ (kalp krizi), serebrovasküler 
hastalklar (felç), kalp yetmezliği ve diğer patoloji türleri dâhil 
olmak üzere kalp ve/veya kan damarlar hastalklarn tanmlar 
[1]. Bu gruba serebrovasküler hastalk (SVH)’lar, inme, kalp 
yetmezliği kalp krizi, romatizmal kalp hastalklar, hipertansif 
gibi çeşitli hastalklar girer. Kardiyovasküler hastalğ veya 
yüksek kardiyovasküler risk altnda olan kişiler 
(hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi veya hâlihazrda 
yerleşik hastalk gibi bir ya da daha fazla risk faktörünün 
varlğ nedeniyle), doğru, etkin, sürekli bir tedavi ve izleme 
programna ihtiyaç duyarlar. 

Kalp yetmezliği, kalp vücuda yeteri kadar kan 
pompalayamadğnda ortaya çkar ve genellikle diyabet, 
yüksek tansiyon, yüksek kolesterol düzeyi, stres, sigara gibi 
risk faktörleri kalp yetmezliğine olan gidişi hzlandrr [3]. 
Klinik olarak, kalp yetmezliği ejeksiyon fraksiyon değerine 
göre iki türe ayrr. İlki, daha önce sol ventriküler (LV) sistolik 
disfonksiyon veya sistolik kalp yetmezliğine bağl kalp 
yetmezliği olarak bilinen ve %40'tan daha küçük bir ejeksiyon 
fraksiyonu ile karakterize edilen azalmş ejeksiyon 
fraksiyonuna bağl kalp yetmezliğidir [4]. İkincisi, eskiden 
diyastolik kalp yetmezliği veya normal ejeksiyon fraksiyonlu 
kalp yetmezliği olarak adlandrlan, korunmuş ejeksiyon 
fraksiyonu ile kalp yetmezliğidir. Bu durumda, sol ventrikül 
sistol srasnda normal olarak kaslr, ancak ventrikül serttir ve 
diyastol srasnda normal olarak gevşememekte, dolaysyla 
dolumu bozmaktadr [5]. 

Kalp gibi hayati bir organn önemi göz önüne alndğnda, 
kalp yetmezliğini tahmin etmek doktorlar için bir öncelik 
haline gelmiştir. Bu bağlamda, elektronik sağlk kaytlar 
(tbbi kaytlar olarak da adlandrlr), yalnzca araştrma için 
değil, ayn zamanda klinik uygulama için de hasta verileri 
arasndaki gizli ve açk olmayan ilişkileri ortaya çkarmaya 
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yönelik yararl bir bilgi kaynağ olarak düşünülebilir [6]. Bu 
amaçla, son yllarda risk faktörlerine ilişkin bilgileri 
derinleştirmek için farkl koşullar ve demografik özellikleri 
kapsayan, farkl veri kaynaklar ile çok sayda tarama 
çalşmas yaplmştr. 

Smith ve arkadaşlar [7] kalp yetmezliği hastalar 
arasndaki hayati olarak yüksek ve düşük riskli hastalar 
ayrabilen ve ejeksiyon fraksiyonunun ve sol ventrikül duvar 
kalnlğnn ilgili risk tahminine etkisini araştran bir 
prognostik risk modeli geliştirmeyi amaçlamştr. Voors ve 
arkadaşlar [8] çalşmalarnda kalp yetmezliğine bağl olarak 
hastaneye yatşlar tahmin etmek için risk modelleri 
geliştirmek ve harici olarak doğrulama üzerine çalşmşlardr. 
Lassus ve diğerleri [9] akut kalp yetmezliği nedeniyle 
hastaneye kaldrldktan sonra uzun süreli hayatta kalma - akut 
dekompanse kronik ve yeni başlayan akut kalp yetmezliğinin 
prognozundaki farkllklar üzerine çalşmşlardr. Ahmad ve 
arkadaşlar [10] mortaliteyi tahmin etmek ve kalp yetmezliği 
olan 299 Pakistan hastasnn temel özelliklerini tbbi 
kaytlarndan belirlemek için geleneksel biyoistatistik zamana 
bağl modeller kullanmşlardr. 

Bu çalşmada, Ahmad ve arkadaşlar [10] tarafndan 
yaynlanan, kalp yetmezliği olan hastalarn tbbi kaytlarn 
içeren bir veri kümesini makine öğrenme algoritmalar ile 
analiz ederek, hastalarn kalp yetmezliğine bağl olarak 
hayatta kalma veya ölme durumu tahmini üzerine çalşlmştr. 
Bu amaçla, ilgili veri kümesinde bulunan 12 özniteliğin bir 
kural (One Rule-1Rule), Rastgele Orman (Random Forest-
RF), Destek Vektör Makinesi (Support Vector Machine-
SVM), Çok Katmanl Perseptron (Multi Layer Perceptron-
MLP) ve Naif Bayes (Navie Bayes) gibi makine öğrenimi 
yöntemlerini ayr ayr beslediği bir mortalite tahmin 
uygulamas tasarlanmştr. Daha sonra doğru tahmin orann 
arttrmak/çalşma maliyetini azaltmak için korelasyon tabanl 
öznitelik seçim algoritmas kullanlarak kardiyovasküler 
hastalklar için görece anlaml öznitelikleri ortaya çkarmak 
adna öznitelikler seçilmiştir. 

II. Yöntemler 

A. Genel yap 
Kalp yetmezliğine bağl mortalite – hayatta kalma tahmini 

makine öğrenimi açsndan denetimli snflandrma problemi 
olarak tanmlanabilir. Bu doğrultuda, snflandrma problemi 
için (i) veri kümesinde bulunan tüm öznitelikler, (ii) öznitelik 
seçimi ile elde edilen görece daha anlaml öznitelikler, (iii) 
elde edilen bu seçilmiş özniteliklerden klinik olanlar ayr ayr 
makine öğrenimi yöntemlerince snflandrlmştr. Bu sayede 
hem kalp yetmezliği için hangi özniteliklerin daha değerli 
olduğu tespit edilmiş hem de yüksek tahmin oran elde 
edilmesi amaçlanmştr. Snflandrclar alt başlğnda ilgili 
tahmin için kullanlan makine öğrenme algoritmalarna, 
Öznitelik seçimi alt başlğnda ise seçim için kullanlan 
algoritmaya değinilmiştir. 

B. Snflandrclar 
Hastalarn hayatta kalmalarn tahmin etme görevi, veri 

kümesinde bulunan özniteliklerin çeşitli makine öğrenme 
algoritmalar ile beslenip snflandrlmas olarak 
tanmlanabilir. Bu çalşmada, farkl snflandrclarn 
performansn değerlendirmek için One Rule, RF, SVM, MLP 
ve Naive Bayes algoritmalar kullanlmştr. 

One Rule, temel prensibi 1 seviyeli karar ağaçlarna 
dayanan bir snflandrma yöntemidir. Kural tabanl çalşmakla 
beraber “tek kural” olarak snflandrma sonucunu en küçük 
toplam hataya ulaştrmay hedeflemektedir [11]. 

RF yöntemi, bir modeli eğitmek için bir dizi çoklu karar 
ağac oluşturur; burada bir karar ağac, her bir iç düğümün 
karşlk gelen örneği temsil eden bir öznitelik üzerindeki bir 
testi temsil ettiği akş şemasna benzer bir yapdadr.  Her dal, 
testin sonucunu temsil eder ve her yaprak düğüm bir snf 
etiketini temsil eder. Her karar ağac, girdi verilerinden 
rastgele seçilen değerlerle oluşturulur [12]. 

SVM snflandrma yöntemi iki aşamal bir süreçtir. İlk 
olarak, snflandrcnn yüksek boyutlu girdisi başka bir 
öznitelik uzayna doğrusal olmayan bir şekilde eşlenir. 
Sonrasnda, örneklerin snflarn ayrmak için maksimum 
marjla bu öznitelik uzayndan yeni bir doğrusal hiper düzlem 
oluşturulur [13]. 

MLP, ‘reseptör’ ad verilen basit nöronlardan oluşan bir 
ağdr. ‘Reseptör’, girdi ağrlklarna göre doğrusal bir 
kombinasyon oluştur ve ardndan muhtemel çkty baz 
doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonlarna koyarak birden 
çok gerçek değerli girdiden tek bir çkt hesaplar [14]. 

Naive Bayes, bayes teoremine dayal istatistiksel bir 
snflandrma tekniğidir. Naive Bayes snflandrcs, bir 
snftaki belirli bir özniteliğin etkisinin diğer özniteliklerden 
bağmsz olduğunu varsayar. Bu öznitelikler birbirine bağl 
olsa bile, bu öznitelikler yine de bağmsz olarak 
değerlendirilmektedir. Bu varsaym, hesaplamay basitleştirir 
ve bu yüzden saf/naive olarak adlandrlr. Bu varsayma snf 
koşullu bağmszlk denir [15]. 

C. Öznitelik seçimi 
Öznitelik seçimi, verinin özellikleri arasndan en yararl 

olanlarn seçilmesi ve muhtemelen daha bilgilendirici bir alt 
küme oluşturma görevidir. Doğru ve güvenilir snflandrma 
sonuçlar elde etmek için birçok uygulamada kritik bir ihtiyaç 
olduğu kantlanmştr [12]. Literatürde öznitelik seçimi 
konusunda birçok yöntem bulunmakla beraber bu çalşma için 
kullanlan öznitelik seçim metodu korelasyona dayal öznitelik 
seçim (correlation based feature selection - CFS) 
algoritmasdr. CFS, korelasyona dayal bir yaklaşmla makine 
öğrenimi için öznitelik seçimi sorununu ele almaktadr. 
CFS’nin ana hipotezi, iyi öznitelik kümelerinin snfla yüksek 
düzeyde ilişkili, ancak birbiriyle ilişkisiz öznitelikler 
içermesine dayanr. Test teorisinden gelen fikirlere dayanan 
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bir özellik değerlendirme formülü, bu hipotezin operasyonel 
bir tanmn sağlar. CFS, bu değerlendirme formülünü uygun 
bir korelasyon ölçüsü ve sezgisel arama stratejisiyle birleştiren 
bir algoritmadr [16]. 

D. Performans Değerlendirmesi ve Deneysel Kurulum 
Deneyler “Leave one out” prensibine göre çalştrlmştr. 

Bu prensipte srasyla bir örnek test için ayrlrken kalan 
örneklerin tamam eğitim için kullanlmaktadr. İlgili yaklaşm 
her bir örneğin test için kullanlmas sağlanana kadar devam 
eder. Bu sayede tüm örnekler hem test hem de eğitim için 
kullanlmş olur. Deneylerin tamamnda RF snflandrcs 
için, derinliğin snrsz olmasna izin verilen maksimum ağaç 
says 100'e ayarlanrken; SVM, RBF kernel ile derlenmiştir. 
MLP’de ise öğrenme katsays 0.3, momentum 0.2 ve gizli 
katmandaki nöron says 153 olarak kullanlmştr. İlgili 
yöntemlerin snflandrma performansn ölçmek için 
duyarllk (sensitivite), özgüllük (spesifite), keskinlik, 
doğruluk ve F1 skoru metrikleri kullanlmştr. 

III. VERİ KÜMESİ  
Kalp yetmezliği, KVH’larn neden olduğu yaygn bir 

olaydr ve bu veri kümesi [10], kalp yetmezliğine bağl 
ölümleri tahmin etmek için kullanlabilecek 12 özniteliği ve 
hedefin yani mortalitenin gerçekleşme durum bilgisini içerir. 
Bahsi geçen 12 öznitelik ve tanmlar Tablo 1’de detayl olarak 
gösterilmiştir.  

İlgili veri kümesi, 105 kadn ve 194 erkek hastadan oluşmakla 
beraber hastalarn yaş aralklar 40 ile 95 arasndadr. Anemi, 
yüksek tansiyon, diyabet, cinsiyet ve sigara kullanm gibi baz 
öznitelikler boolean/ikilidir. Kayt alan hekim, hematokrit 
seviyeleri %36'dan düşük olan bir hastann anemisi olduğu 
varsaymnda bulunmuştur. Kreatinin fosfokinaz (CPK), 
kandaki CPK enziminin seviyesini belirtir. Bir kas dokusu 
hasar gördüğünde, CPK kana akar. Bu nedenle, bir hastann 
kannda yüksek CPK seviyeleri kalp yetmezliği veya 
yaralanmay gösterebilir [11]. Ejeksiyon fraksiyonu, her 
kaslmada sol ventrikülün ne kadar kan pompaladğnn 
yüzdesini belirtir. Serum kreatinini, kas metabolizmasnn 
oluşturduğu organik bir atktr. Özellikle doktorlar böbrek 
fonksiyonunu kontrol etmek için kandaki serum kreatinine 
odaklanr. Bir hastada yüksek seviyelerde serum kreatinin 
varsa, böbrek fonksiyon bozukluğuna işaret edebilir [11]. 
Sodyum, kaslarn ve sinirlerin düzgün çalşmasna hizmet 
eden bir mineraldir. Serum sodyum testi, hastann kanda 
normal seviyelerde sodyum olup olmadğn gösteren rutin bir 
kan muayenesidir. Kandaki anormal derecede düşük sodyum 
seviyesinin nedeni kalp yetmezliği olabilir [11]. Orijinal veri 
seti makalesi [10] ne yazk ki herhangi bir hastada birincil 
böbrek hastalğ olup olmadğn göstermemekle birlikte ne tür 
takip yapldğna dair ek bilgi vermemektedir. Veri seti 
dengesizliği ile ilgili olarak, hayatta kalan hastalar (ölüm olay 
= 0) 203, ölen hastalar (ölüm olay = 1) 96'dr. 

 
 

TABLO I. VERİ KÜMESİNDE BULUNAN ÖZNİTELİKLER, TANIMLARI, ÖLÇÜ BİRİMLERİ, DEĞER ARALIKLARI 

Öznitelik  Tanm  Ölçü Birimi Aralğ  

Yaş Hastann Yaş Yl [40, ..., 95] 
Anemi Krmz kan hücrelerinde veya hemoglobinde azalma Boolean 0, 1 
Yüksek Tansiyon Hastada hipertansiyon olma durumu Boolean 0, 1 
Kreatinin Fosfokinaz (CPK) Kandaki CPK enziminin seviyesi mcg/L [23, ..., 7861] 
Şeker Hastalğ Hastann diyabeti varsa Boolean 0, 1 
Ejeksiyon Fraksiyonu Her kaslmada kalpten çkan kan yüzdesi Yüzde [14, ..., 80] 
Cinsiyet Kadn ya da erkek İkili  0, 1 
Trombositler Kandaki trombosit düzeyi kilotrombosit/mL [25.01, ..., 850.00] 
Serum Kreatinin Kandaki kreatinin düzeyi mg/dL [0.50, ..., 9.40] 
Serum Sodyum Kandaki sodyum düzeyi mEq/L [114, ..., 148] 
Sigara Kullanm Hasta sigara içiyorsa Boolean 0, 1 
Zaman Takip süresi Gün [4,...,285] 
(Hedef) Ölüm Olay Takip döneminde hasta ölmüşse Boolean 0, 1 

    

IV. DENEYSEL SONUÇLAR 
Bu bölümde, veri kümesinde bulunan tüm öznitelikler 
kullanlarak hayatta kalma tahmini için elde edilen sonuçlar, 
öznitelik seçimi ile görece daha anlaml öznitelikler için elde 
edilen sonuçlar açklanmaktadr. Kullanlan CFS öznitelik 
seçimi yöntemi ile yaş, serum kreatinin ve ejeksiyon fraksiyon 
öznitelikleri en değerli olarak belirlenmiştir. Dahas klinik 
serum kreatinin ve ejeksiyon fraksiyon özniteliklerinin 
seçilmiş tüm özniteliklere göre anlam derecesini anlamak 

adna sadece serum kreatinin ve ejeksiyon fraksiyon ile 
snflandrma çalşmas yaplmştr.  

Tablo 2, tüm öznitelikler kullanlarak farkl snflandrclarla 
elde edilen snflandrma performans sonuçlar göstermektedir. 
Buna göre en başarl sonuçlar One Rule yöntemine aitken, RF 
SVM ve Naive Bayes yöntemlerinden elde edilen sonuçlar da 
umut vericidir. Buna karşn, MLP yöntemiyle diğer 
yöntemlere kyasla düşük sonuç elde edilmiştir. 
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TABLO II. TÜM ÖZNİTELİKLER İLE ELDE EDİLEN SINIFLANDIRMA 
PERFORMANSLARI 

 1Rule RF SVM MLP Naive Bayes 
Duyarllk 0.86 0.87 0.85 0.81 0.87 
Özgüllük 0.84 0.78 0.80 0.61 0.79 
Keskinlik 0.94 0.91 0.92 0.82 0.91 
Doğruluk 0.86 0.84 0.84 0.75 0.85 
F1 Skoru 0.90 0.89 0.89 0.81 0.89 

  
Tablo 3, CFS ile elde edilen anlaml öznitelikler (yaş, serum 
kreatinin ve ejeksiyon fraksiyon) kullanlarak farkl 
snflandrclarla elde edilen snflandrma performans 
sonuçlar göstermektedir. Buna göre en başarl sonuçlar MLP 
yöntemine aitken, diğer tüm yöntemler MLP yöntemine yakn 
sonuçlar sergilemiştir. 

 
TABLO III. YAŞ, SERUM KREATİNİN VE EJEKSİYON FRAKSİYON 

ÖZNİTELİKLERİ KULLANILARAK FARKLI SINIFLANDIRICILARLA ELDE EDİLEN 
SINIFLANDIRMA PERFORMANS SONUÇLARI  

 1Rule RF SVM MLP Naive Bayes 
Duyarllk 0.74 0.80 0.78 0.84 0.74 
Özgüllük 0.69 0.59 0.71 0.65 0.67 
Keskinlik 0.94 0.82 0.91 0.83 0.93 
Doğruluk 0.73 0.74 0.77 0.78 0.73 
F1 Skoru 0.90 0.89 0.89 0.81 0.89 

 
Tablo 4, CFS ile elde edilen anlaml öznitelikler arasndan 

sadece klinik öznitelikler (serum kreatinin ve ejeksiyon 
fraksiyon) kullanlarak farkl snflandrclarla elde edilen 
snflandrma performans sonuçlar göstermektedir. Buna göre 
en başarl sonuç MLP yöntemine aitken, RF ile edile edilen 
sonuç MLP yöntemine yakn sonuç sergilemiştir.  

 
TABLO IV. SERUM KREATİNİN VE EJEKSİYON FRAKSİYON ÖZNİTELİKLERİ 

KULLANILARAK FARKLI SINIFLANDIRICILARLA ELDE EDİLEN SINIFLANDIRMA 
PERFORMANS SONUÇLARI  

 1Rule RF SVM MLP Naive Bayes 
Duyarllk 0.74 0.81 0.72 0.83 0.71 
Özgüllük 0.69 0.62 0.65 0.66 0.62 
Keskinlik 0.94 0.83 0.95 0.85 0.95 
Doğruluk 0.73 0.75 0.71 0.78 0.70 
F1 Skoru 0.83 0.82 0.82 0.84 0.81 

V. TARTIŞMA 
Bu çalşmada, kalp yetmezliğine bağl mortalite – hayatta 

kalma tahmini makine öğrenimi açsndan bir denetimli 
snflandrma problemi için (i) veri kümesinde bulunan tüm 
öznitelikler, (ii) öznitelik seçimi ile elde edilen görece daha 
anlaml öznitelikler, (iii) elde edilen seçilmiş özniteliklerden 
klinik olanlar ayr ayr makine öğrenim yöntemleri ile 
snflandrlmştr. Buna göre en iyi tahmin sonuçlar tüm 
özniteliklerin kullanldğ senaryoda elde edilirken, CFS 
öznitelik seçim yöntemi ile daha anlaml öznitelikler olarak 
kabul edilen yaş, serum kreatinin ve ejeksiyon fraksiyonunun 
bulunduğu alt veri kümesi ile elde edilen sonuçlara 
bakldğnda bu özniteliklerin önemi ortaya çkmştr. Dahas 
seçilmiş öznitelikler arasnda klinik olanlar ile yaplan 
deneyler ile yaş kriterinin tahmin için etkili olmadğ serum 

kreatinin ve ejeksiyon fraksiyonunun esas alnmas gereken 
kriterler olduğu ortaya çkmştr. 
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