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İçindekiler
1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Halk arasında sara hastalığı olarak nitelendirilen epilepsi, beynin normal elektriksel
işlevlerinde, zaman zaman kısa kesintiler ve düzensizlikler meydana getiren nörolojik
bir durumdur. Bayılma morarma, sıçrama, çırpınma, anlamsız bakma dalma veya bize
olağandışı gelen pek çok şekilde kendini gösterir. Bu projede epilepsi teşhisi için
sağlıklı ve hasta bireylerden alınan EEG işaretleri işlenip, çeşitli yapay zeka
algoritmaları ile sınıflandırılması sonucu herhangi bir kullanıcıdan alınan beynin
elektriksel aktivitesinin değerlendirilmesi ve bunun sonucunda epilepsi teşhisi ve
takibi amaçlanmaktadır.
2. Problem/Sorun:
•
•
•

Hastanın epileptik belirtilerle hastaneye gitmesi ile yapılan EEG testinin
sonucu kişi epileptik olsa dahi negatif çıkabilmektedir.
Epileptik nöbetlerin mekanı ve zamanı yoktur. Bir anda en olmadık yerlerde ve
zamanlarda hasta nöbet geçirebilir.
Epileptik tanı konan hasta gün geçtikte daha sık nöbetler geçirmeye başlar. Bu
hastanın beyninin oksijensiz kalması riskini fazlasıyla arttırır.

3. Çözüm
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4. Yöntem

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 1 de yüksek amplitüdlü, multifokal ve koatik özellikte ki ve şekil 2 de uyanıklık
sırasında sol santrotemporal bölgede faz dönmesi gösteren az sayıda keskin ve keskin-yavaş
dalgaları görmektesinz. Bu anormal eeg sinyalleri ile birlikte vücutta fizyolojik anormallikler
göstermeye başlar. Aşağıda tablo 1 de bu anormallikleri görmektesiniz.
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Tablo 1

Bu anormaller durum karşısında tensorflow kullanarak öncelikle normal ve anormaller
dataların öğrenilmesini sağlayacağız. Data havuzumuzu kaynak bölümünde
paylaşacağız. Makinenin anormal datayı öğrenmesinin ardından vücutta ki anormal
fizyolojik durumların kontrolü yapılacak. Bunu da için de vücut sıcaklığı ve nabız
alabileceğimiz komponentlerin bulunduğu kit sayesinde algılayacağız. Bu durumlar
karşısında her şey makineye öğretildiği şekilde anormal ise kit üzerinde ki titreşim ve
ışık ile hasta uyarılırken, kit için deki gps sayesinde hastanın ailesine de haber
verilecek. Ayrıca her bir anormal durumun hafızaya kaydedilmesiyle doktorların tanı
koyması ve tedavi süreci kolaylaşacak.
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Piyasada epilepsi nöbetinin önceden tahminini sağlayan hiçbir cihaz şu an da
bulunmamaktadır. Araştırmalarımıza göre piyasa da var olan cihazlar akıllı saat veya
bileklikler şeklinde olup, nöbet esnasında aileyi bilgilendirmek için kullanılan izleme
cihazlarıdır. Bizim üreteceğimiz cihaz doktorların epilepsi tanısı koymasında yardımcı
olurken aynı zaman da hastanın nöbetini saniyeler öncesinden tespit etmesi ve hastaya
nöbet sırasında güvenli bir ortam sağlama yönünde olacaktır.

6. Uygulanabilirlik
Normal ve epileptik EEG sinyallerinin işlenmesi ve bu dataların yapay zeka
algoritmalarıyla sınıflandırılmasıyla hasta ve normal bireyler makineye öğretilir.
Böylece günlük yaşantıda epileptik nöbet etkisiyle oluşan anormal sinyaller ve yine
nöbet etkisiyle oluşan fizyolojik belirtiler kullanılarak alarm durumu oluşturulur.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
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Neurosky EEG Sinyali Kiti
Nabız Sensörü
Ateş Ölçer
Beklenmeyen Giderler
Tahmini Toplam Maliyet

1500 TL
166 TL
34 TL
650 TL
2350 TL

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Ürünümüzü tüm epileptik belirti gösteren bireyler kullanabilir. Ayrıca ürünümüz
doktorlara sağladığı kolaylıkla doktorlarımızın da vazgeçilmezi olacaktır.
9. Riskler
Sıra
No
1

Risk

2

Hastanın Kitin Hastalar
bataryasını
doldurmaması

Projenin
zamanında
yetişmemesi

Risk
Altındakiler
Proje
sahipleri

O

Ş

R

Tavsiye/Önlem

4

4

2

3

16 Önemli işlerin
proje başında
bitirilmesi ve
ince işçiliğin
en
sona
bırakılması
6 Bataryanın
bitmesine
yakın hastayı
uyaran ışık
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3

4

Alınan
ve
kayıt edilen
eeg
sinyallerine
başka
bir
elektrik alanın
etkisi
Hastalık
sonucu bazı
istisna farklı
belirtiler

Hasta,
Doktor

3

3

9

Hasta,
Doktor

2

4

8

5

Kitin günlük Hasta
hayatta
hastaya takılı
olmaması

3

5

6

Dataların
depolanması

4

5

-

Kullanım
talimatı
oluşturulması

Beklenmedik
verilerle
karşılaşınca
doktor
ile
görüşülmesi
15 Daha
küçük,
portatif
kit
tasarımı

20 Doktora iletilen
dataların
hafızadan
silinmesi

10. Proje Ekibi
Takım Lideri: Bennur Yalçın
Adı Soyadı

Projedeki Görevi

Okul

Bennur Yalçın

Takım lideri, yazılım,
donanım, tasarım

Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi

Büşranur Boztepe

Yazılım, donanım,
tasarım

Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi

Projeyle veya
problemle
ilgili tecrübesi
Sinyal işleme
hakkında bilgi sahibi
ve hastanede bu
hastalık da kullanılan
cihazlar üzerinde
çalışıldı.
Sinyal işleme
hakkında bilgi sahibi
ve hastanede bu
hastalık da kullanılan
cihazlar üzerinde
çalışıldı.
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Takımımız 2 kişiden oluşmaktadır.

1. Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesi Biyomedikal mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi
Bennur Yalçın. Okulunda IEEEFSMVU öğrenci kolunu kurmuş olup 2 yıl kadar
başkanlık görevini yürütmüş ve okul bünyesinde birçok yeni etkinliğe liderlik
yapmıştır. Şu an da denetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir. Aynı
zamanda 2017 yılında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile tanışıp o yıldan bu zamana
birçok eğitimde eğitmenlik yapmıştır. İlgi alanları sağlıkta yapay zeka, görüntü işleme,
nörobilim alanında uzmanlaşmaktır.
2. Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesi Biyomedikal mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi
Büşra Nur Boztepe. Aynı zamanda bilgisayar Mühendisliğinden çap öğrencisi olarak
devam etmektedir. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfında eğitmenlik yapmış olup,
gönüllü olarak da devam etmektedir. Teknofest 2019 da hem gönüllü hem de finalist
olarak yer almıştır. İlgi alanları sağlıkta yapay zeka, veri bilimi alanında
uzmanlaşmaktır.
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