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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

   Projemizin amacı gözetim altında olmayan epilepsi hastaları kriz geçirdikleri zaman 

yanlarında ilk yardım yapabilecek kimsenin olmaması yüzünden ilk müdahlenin gecikmesi ve 

bu nedenle ölümle sonuçlanmasının  önüne geçmektir. Bu yüzden sık nöbet geçiren epilepsi 

hastaları sürekli gözetim altında tutulmalıdır. Projemizde yapacağımız bir bilklikle birlikte 

epilepsi hastalarını sürekli insan denetiminden uzak bir şekilde gözetim altında tutmak 

istenmektedir. 

2.  Problem/Sorun: 

 

    Epilepsi, doğum sırasında ya da daha sonrasında herhangi bir nedenle beyin hasarı yaşayan 

insanlarda meydana gelen kronik bir hastalıktır. Beynin epilepsiye neden olan bölgesinde, 

elektrik aktivitesi anormal bir şekilde artar ve artan elektriksel aktivite nöbetlere neden olur. 

Yapılan araştırmalara göre, birden fazla epilepsi sendromunun olduğu belirlenmiştir.  Bunlar 

içinde en yaygın bilinen türleri, lennox-gastaut epilepsisi, çocukluk çağı absans 

epilepsisi,  juvenil miyoklonik epilepsi, benign epilepsi sendromu, benign rolandik epilepsi ve 

temporal lob epilepsidir. Epilepsi hastalığının nedenleri tam olarak bilinemesede hastalığın en 

önemli belirteci nöbetlerdir. 

    Dünyada 65 milyon epilepsi hastası olduğu tahmin edilmekle beraber, her yıl yaklaşık olarak 

2,4 milyon yeni epilepsi hastası tespit edilmektedir. Ülkemizde, 2017 yılında 700.000, 2021 

yılında ise yaklaşık olarak 1 milyon kişiye epilepsi tanısı konulmuştur (Türk Nöroloji Derneği 

Basın Açıklaması, 2020). 

 

    Epilepsi nöbetlerinin birden fazla ve farklı semptomlar gösteren çeşitleri vardır. Örneğin, 

parsiyel nöbetler (beynin bir kısmını  etkiler), kompleks nöbetler(bilinçte değişiklik ve bilinç 

kaybı görülür), basit nöbetler (bilinç kaybı yoktur, bulantı ve deja vu hissi görülebilir), 

jeneralize nöbetler (beynin her iki tarafında da gerçekleşir), absans nöbetler (bilinç kayması 

haliyle ilişkilendirilir) nöbet çeşitlerindendir. Nöbetlerde, en sık görülen semptomlar ise mide 

bulantısı, bilinç kaybı, nefes alımında zorluk yaşanması 

ve titremedir (Şekil 1). 

   Bu proje kapsamında, odaklandığımız nöbet türü ise 

absans nöbetleri sınıfında bulunan tonik-klonik nöbet 

çeşididir. Tonik-Klonik nöbet, epilepsi hastalarında en 

sık rastlanan çeşitlerden biri olup, bilinç kaybı ve  nefes 

darlığı gibi önemli semptomlar göstermesinden dolayı 

hastanın hayatını tehlikeye sokan bir tür olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Devinsky ve ark., 2018, Bingöl 

ve ark., 2007).  

Şekil 1 Kriz anında temsili epilepsi hastası 
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    Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır; ancak uzun süreli tedavi ve izlem gerektirebilir. 

Epilepsi hastası olan kişiler arasında yüzde yüz tedavi edilebilen bir grup hasta vardır.  Ancak 

epilepsi hastalığının nedenleri çok farklı olduğu için tamamen tedavi edilebilen hasta grubu için 

genel bir oran vermek doğru değildir. Ancak, tedavi sürecinin çok uzun sürmesine bağlı olarak 

kullanılan antiepileptik ilaçların yan 

etkileri ve epilepsi nöbetlerinin 

gösterdiği ağır semptomlar 

hastaların gözetim altında tutulması 

gerekliliğini çok açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır. Şekil 2 doğru 

gözetlenmeyen bir epilepsi hastasını 

temsil eder (Şekil2).  

    

   

  Bunun için epilepsi hastalarının evlerinde tek başına kalmamaları ve onlarla ilgilenen kişiler 

olması gerekmektedir. Kriz anında stres ile iyi başa çıkabilen, iyi gözetim yapan ve  sağlıklı 

iletişim kurabilen bir birey, epilepsi hastasıyla ilgilenmelidir(Türk Nöroloji Derneği /Epilepsi 

Rehberi 2007). Örneğin, eğer hasta ayakta ve özellikle elinde kendine zarar verebilecek bir eşya 

varsa (içerisinde sıcak sıvı bulunan çaydanlık, bardak veya kesici delici aletler) acilen o eşya 

alınmalı ve hasta, rahat nefes alacağı bir alana ve yan 

şekilde yatırılmalıdır (Şekil 3). Ardından, eğer maskesi 

varsa maske çıkarılmalı ve giysisinin düğmeleri, 

açılmalıdır. Hastanın yaptığı hareketler engellenmemeli 

ve nöbetin bitmesi beklenmelidir. Hasta, nöbet sonrasında 

dinlendirilmelidir. Eğer hasta kriz anında nefes alamazsa 

veya dilini yutarsa kişideki yetersiz oksijenden dolayı 

beyninde kalıcı hasara hatta ölüme yol açabilir .Bu 

sebepten ötürü ilk müdahale çok önemlidir. (Tan, 2014 

(Atatürk Üni Açık Öğretim)). 

 

   

 

 

   

    Hasta takibi, epilepsi hastaları için önemli bir gereklilik olduğundan, yapılan çalışmalar kriz 

anının önceden tespit edilmesi ve buna bağlı olarak bazı önlemler alınması üzerine 

yoğunlaşmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

          Şekil 2 Doğru gözetlenmeyen epilepsi hastası 

 

Şekil 3:Nefes alabileceği pozisyonda 

yatırılmış epilepsi hatası 
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   Krizin önceden tespit edilebilmesi için krizin hemen öncesinde hastada meydana gelen önemli 

fizyolojik değişimler izlenmekte ve bu fizyolojik parametrelere bağlı olarak yeni teknolojik 

çözümler sunulmaktadır. Bunlar arasında, beyindeki 

elektriksel aktiviteleri ölçen elektroensefalogram (EEG) 

ve elektrodermal aktivite (EDA) öne çıkmaktadır.  EEG, 

çok probun beyin bölgesine yerleştirilmesi ile ölçülebilen 

bir parametre olduğundan, hastaların günlük hayatlarını 

olumsuz etkilemekte ve bundan dolayı yaygın olarak 

kullanılmamaktadır. Şekil 4’te örnek bir EEG ölçümü 

gösterilmektedir.                                           

 

 

    Diğer önemli parametre olan EDA ile ilgili ise 2014 yılında yapılan çalışma (Toginetti ve 

ark.) öne çıkmaktadır. Çalışmada, deri yüzeyindeki anormal değişimler geliştirilen bir bileklik 

(E4wristband) yardımıyla ölçülmüş ve kriz anı hasta yakınlarına haber veren bir sistem 

tasarlanmıştır.  E4wristband, FDA onayı almış ve piyasada aktif olarak satılmaktadır.    

Probleme özel olarak geliştirilen diğer sistemlerde ise kriz anında nabızdaki anormal değişimler 

ve hastadaki kasılmalardan meydana gelen titreşimler ölçülerek geliştirilen sistemler de 

bulunmaktadır.  

 

    Bu projede, literatürdeki diğer sistemlerden farklı olarak, kullanıcının bileğine takacağı  

bileklik ile oksijen saturasyonunun anlık olarak ölçülmesiyle  nöbet geçirilip   geçirilmediğinin 

tespit edilmesi sağlanacaktır.  Krizin tespit edilmesinden sonra durumu ciddi ise 112 acil ve 

hasta yakınlarına bildirilmesi sağlanacaktır.  

 

 

3.     Çözüm  

    Kriz öncesinde ve kriz anında hastada meydana gelen diğer önemli değişim, kandaki oksijen 

saturasyonunda (SPO2) görülen azalmadır. Normal koşullarda, sağlıklı bir insanın kanındaki 

oksijen saturasyonu seviyesi 90 ile 100 arasında olmalıdır. Bir kişinin SPO2 seviyesinin, 

tamamlayıcı oksijen gibi herhangi bir dış yardım almadan normal seviyenin üzerine çıkma 

olasılığı çok düşüktür. Bununla birlikte, SPO2 seviyesi normalin altındaysa, o kişide hipoksemi 

gelişme riski vardır. SPO2 düşüşünün pek çok farklı nedenlerden olabileceği için bu durum 

önerilen sistemde hatalı alarmların üretilmesine ve sistemin yanılma toleransının artmasına 

neden olacaktır. Ancak, Tonik-klonik nöbet geçiren bireylerde solumun zayıflamasına bağlı 

olarak düşen SPO2 seviyesinin hatalı alarm üretme oranının %80-86 aralığında en düşük 

seviyede olduğu literatürde belirtilmiştir.  

                

Şekil 4: EEG ölçümü 
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 Proje kapsamında geliştirilecek olan akıllı bileklik ile epilepsi hastalarında SPO2 verisinin 

anlık olarak kontrol edilmesi ile kriz anının tespit edilmesi ve ilk müdahalenin daha erken bir 

şekilde yapılabilmesi sağlanmış olacaktır. Önerilen sistemin akış şeması Şekil 5’de 

gösterilmektedir. 

 

 

              

   Krizin önceden veya kriz anında tespit edilmesi halinde krizin uzun sürmesi veya ağır 

geçirilmesi ihtimaline karşı proje kapsamında geliştirilen mobil uygulama ile kişisel bilgilerle 

birlikte kişinin konumu ve hastalığını belirtir bir veri paketinin 112 acilde bulunacak bir 

sunucuya iletilmesi ve hasta yakınlarına iletilmesi sağlanacaktır. 112 acile bildirim durumu, 

saat 22:00’dan önce kriz geçirilmesi halinde bildirim yapılması şeklinde özel bir şarta 

bağlanmıştır. Saat 22:00’den sonra sadece hasta yakınlarına bildirimde bulunması yeterli 

olacaktır.  

  112 acile yapılacak bildirimde kullanılacak örnek bir veri paketi Şekil 6’da verilmiştir. 

Burada; 2 byte’lık EK verisi (Epilepsi krizi) 112 acile gönderilen verinin sebebini belirtir özel 

bir kodu, 11 byte’lık TcNo, kriz geçiren kişinin tc numarasını, 21 byte’dan oluşan Enlem ve 

Boylam verileri ise kişinin konumunu ifade etmektedir.  

 

EK TcNo Enlem Boylam 

 

   2byte  11byte  10 byte  11 byte 

Şekil 6. 112. Acil Veri Paketi 

 

    Gerçekleştirilecek olan sistemin diğer bir avantajı elde edilen verilen kayıt altına alınmasına 

imkan sağlayacak olmasıdır. Bileklik üzerindeki bluetooth modülü ile kriz anındaki ve 

içerisindeki SPO2 verileri saklanıp daha sonra ulaşılabilir olacaktır. 

Şekil 6: Akış Şeması 

 

Şekil 5:Akış Şeması 
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   Bu durum, günümüzde yetersiz olduğunu 

düşündüğümüz epilepsi hakkında yapılacak 

araştırmalara da kaynak olarak kullanılabilecektir. 

Önerilen sistemin blok şeması Şekil 7’da verilmiştir.  

     

 

 

    Bilekliğin üzerinde donanım olarak istasyonla ve telefonla haberleşebilmesi için bir 

bluetooth modülü, üzerindeki pilin şarj durumunu belirlemek ve bilekliğin çalıştığını gösteren 

bir indikatör ışığı, kişinin nabzını ve kanındaki oksijen doygunluğunu(SPO2) ve nabızı ölçmek 

için bir sensör(MAX30100 kalp kabız sensörü) kullanılacaktır. Verinin tutulup haberleşmenin 

sağlanabilmesi için bir mikrodenetleyici(Atmega 328) kullanılacaktır. 

 

   Evde veya hastanın yaşadığı ortamda bulunmasını planladığımız istasyonda verileri 

kayıt altına alacak bir hafıza birimi, bileklikle haberleşmek için bluetooth modülü ve kriz 

anında uyarıcı olarak bir buzzer olacaktır. 

   Bunların yanında geliştirmeyi düşündüğümüz mobil uygulamada ise bileklikle iletişim 

sağlanabileği zamanlarda veriler görülebilecek ve yine kriz zamanında telefon uyarıcı bir ses 

çıkartacaktır. 

 

4.  Yöntem 

 

    Önerilen sistemin başarımı, prototip ürün geliştirildikten sonra tonik-klonik epilepsi 

türündeki hasta gruplarında denenmesi ve sonuçlarının kaydedilerek başarımın ortaya 

konulması gerekmektedir. Ancak, canlı üzerinde yapılacak invazif ya da non-invazif tüm 

uygulamalarda, etik kurul onayı alınması gerekmektedir. Bu onayların alınabilmesi için 

projenin üniversite kanalından başvurulması gerektiğinden, ayrıca etik kurul sürecinin uzun 

olduğu bilindiğinden önerilen sistemin gerçek hasta gruplarında denenmesi şu aşamada 

mümkün değildir. İkinci seçenek olarak, epilepsi hastalarına ait daha önce toplanmış verilerin 

veri tabanlarından alınması ve sistem başarımının bu veriler üzerinde denenmesi üzerinde 

durulmuştur. Veri tabanları incelendiğinde kayıtların EEG verilerinden oluşan kayıtlar olduğu 

görülmüş, SpO2 kayıtlarının da tutulduğu bir veri tabanı bulunamamıştır.  

 

    Projenin başarımı, bu süreçte farklı olasılıklardan oluşan simülatif veri gruplarıyla denenecek 

ve elde edilen sonuçlara göre sistemin olgunlaştırılması sağlanacaktır. Bu aşamadan sonra, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri etik kuruluna başvuru yapılması ve prototipin 

gerçek hasta gruplarında denenmesi hedeflenmektedir.  

 

 

 

 

 

Şekil 7:Blok şeması 
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5.   Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

    Günümüzde, yurt dışında hastalığa özel tasarlanmış olan ürünler bulunmaktadır fakat 

ürünlerin fiyatlarının yüksek olması hem ithalat yükü anlamına gelmekte hem de kur 

farklarından dolayı ulaşılabilir olmamaktadır. Örneğin, Empatica firmasının E4 Wristband 

isimli ürünün fiyatı 1690 dolardır. Fiyatlarının yüksek olmasının sebeplerinden birisi de, 

kullanılan sensör gruplarının daha pahalı olmasıdır. Krizlerin tespitine yönelik kullanılan nabız 

ve SpO2 gibi diğer parametreleri ölçen sensörler ise daha ucuz ve ulaşılabilirdir. Piyasada bu 

sensörleri üzerinde bulundurun akıllı bileklikler bulunmaktadır ancak bu cihazlarda hastalığa 

özel olarak tasarlanmamış genel kullanıma sunulmuştur. 

     Bu projenin özgün yönü, daha ucuz sensör grupları ile diğer rakip cihazların gösterdiği 

başarımın yakalanabilmesi, yurtiçinde yerli imkanlarla ve yerli yazılımlarla geliştirileceğinden 

kendi hastalarımız için daha ulaşılabilir olmasıdır. Bu sayede, milli teknoloji hamlesine uygun 

olarak az sayıda olan biyomedikal teknolojilerin geliştirilmesinin önü açılmış olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

    Prototipimizin başarılı olması halinde protopimizi ve mobil uygulamayı son kullanıcının 

kullanabileceği bir hale getirip proje fikrimizi ürüne dönüştürdükten sonra son kullanıcıya 

ulaşılabilmesi için gerekli adımları sırasıyla yapacağız. Projemiz sonucunda çıkan ürünün ticari 

bir ürüne dönüştürülme potansiyeli çok yüksektir. Ürünümüz planlanan maliyetlerde olursa 

ürünümüzü kullanmak isteyen son kullanıcı sayısının yüksek olacağını umut ediyoruz. 

Uygulanabilirlikte önümüze çıkabilecek risklerden biri ise ürünün satışa sunulabilmesi için etik 

kurula yapılması gereken başvurunun onay alamamasıdır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

    Projemizin temelde 2 ürünü olacaktır. Bunlardan birisi ölçüm yapacak bileklik, diğeri ise 

haberleşme birimi olacak istasyondur. 

Bilekliğin prototipinin üzerinde kullanılacak komponentler: 

MALZEME FİYAT 

ARDUINO PRO MINI 30₺ 

HC-06 BLUETOOTH MODÜLÜ 30₺ 

500MAH lİ-PO PİL 60₺ 

MAX3010 KALP NABIZ SENSÖRÜ 40₺ 

TOPLAM MALİYET 160₺ 
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İŞİN TANIMI       

 MART   NİSAN  MAYIS  HAZİRAN  TEMMUZ  AĞUSTOS  EYLÜL 

Proje Konusunun ve Alanının 

Belirlenmesi  X  X    
  

  
   

Literatür Taraması ve Ön 

Araştırmaların Yapılması    X        
   

Programın Hazırlanması  
   X X 

  

Proje Maketinin Yapımı  

  

         

  

 

Elektronik Malzemelerin 

Alınması ve Devrenin 

Tamamlanması  

    X  

 

Maketin Test Edilmesi ve  

Aksaklıkların Eksikliklerin  

Belirlenerek Giderilmesi  

        

X   

Projenin Geliştirilerek Son Hale 

Getirilmesi  
          

X 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

    Projemizde kullanacağımız donanım öncelikli olarak absans nöbetleri sınıfında bulunan 

tonik-klonik nöbet türünü geçiren epilepsi hastalarını hedefliyor. Fakat nöbet esnasında nefes 

darlığı geçiren ve boğulma riski olan tüm epilepsi hastaları üzerinde de kullanılabilir. 

 

9. Riskler 

              Projemizin epilepsi nöbetini tek parametre ile 

tespit edilememesinin olasılığı 4,projenin maliyetinin 

ve prototip üretim süresinin artma etkisi 3 olup risk 

puanı 4*3=12 (orta) olarak hesaplanmıştır. Eğer böyle 

bir durum gerçekleşirse kalp atışı ve kriz anında 

kasların kasılması parametreleri de bilekliğe dahil 

olacaktır. Bu parametreler ele alındığı halde hala doğru 

sonuç alınamıyorsa kendi kendine öğrenen bir yapay 

zekayla daha doğru sonuçlar alınmaya çalışılacaktır.     

    Projenin gerçek hastalar üstünde test edilmemesi ve 

epilepsi hastaları için tutulan veri tabanlarının istenilen 

verinin olamaması veya halka açık olmama olasılığı 5, 

bilekliğin verdiği sonuçların doğruluğun kontrol 

              Tablo1:Olasılık Etki Matrisi 
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edilememesinin etkisi 4 olup risk puanı 5*4=20 (yüksek) olarak hesaplanmıştır. Bu durumda 

yapay bir test ortamı oluşturulmaya çalışıp cihaz test edilecektir ama projede ki 

değerlendirmeye aldığımız parametreleri barındıran bir veri tabanı olmadığı için  cihazın yanlış 

sonuç verme olasılığı  yüksek olacaktır. Burada bahsedilen risklerin gerçekleşmesi durumunda 

bütçede ve proje tamamlanma süresinde tolere edilebilir artış durumu gelişebilir. 
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