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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Epilepsi, beyin normal aktivitesinin, sinir hücrelerinde geçici olarak meydana gelen 

anormal elektriksel aktivite sonucu bozulması ile oluşan klinik bir durumdur. Dünyada 

yaklaşık 40 milyon epilepsi hastası, ülkemizde ise 700 bin civarında epilepsi hastası olduğu 

bilinmektedir. Bugüne kadar epilepsi hastalığının tam olarak bir sebebi açıklanamamıştır. 

Uluslararası Epilepsi ile Savaş Derneği (International League Against Epilepsy – ILAE) 

epileptik nöbet tiplerini sistematik bir şekilde sınıflandırmıştır. ILAE tarafından 

tanımlanmış nöbet tiplerine rağmen her hastanın geçirdiği nöbet kendisine özgü olduğundan 

farklılıklar gösterebilmektedir. Bu durum bazı hastalar için epilepsi tanısının konulmasını 

güçleştirmektedir. Bazı bireylerde başka bir bozukluğun yol açtığı belirtiler yanlışlıkla 

epilepsi tanısı olarak tanımlanabilmektedir. Bu yüzden, epilepsi hastalığının 

tanımlanmasında mühendislik ve tıp bilimleri arasında etkileşimli çalışmalar son yıllarda 

uygulama alanı bulmuştur. Epilepsi hastalığının tanısı sürecinde doktora yardımcı makine 

öğrenmesi yöntemleri ile geliştirilmiş çalışmaların artış göstermesi iki bilim arasındaki 

çalışmaların ilgi görmesine neden olmuştur. Özellik mühendisliği yöntemleri kullanılarak 

geliştirilen matematiksel yöntemler yaklaşımları ile epilepsi hastalığının sınıflandırılması 

klinik yöntemlere güçlü bir alternatif oluşturmuş ve literatürde daha iyi sonuçların elde 

edildiği yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmuştur. Bugüne kadar yapılmış çalışmalarda epilepsi 

hastalığının tanımlanmasında hastaya ait sadece elektroensephalogram (EEG) verisi ile 

önemli diğer verilerin; demografik özellikler, nörolojik muayene sırasında doktor epikriz 

rapor verisinden elde edilen klinik bulgular, laboratuvar bulgularından elde edilen kan 

değerleri, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) radyoloji raporlarından elde edilen 

verilerin bir arada kullanılarak yapıldığı kapsamlı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 

projede, epilepsi hastalığının tanımlanmasında 18 yaş üstü erişkin bireylere ait (i) 

demografik verilerinden hasta ile ilgili özellikler, (ii) doktor epikriz rapor verisinden hasta 

şikayetleri, (iii) laboratuvar bulgularından kan değerleri, (iv) Sinyal işleme yöntemleri 

kullanılarak EEG verisine ait anlamlı özellikler, (v) doğal dil işleme teknikleri ile MRG 

rapor verisine ait anlamlı özellikler çıkarılacaktır. (i – v) adımları ile epilepsi hastalığının 

ayırıcı tanısında yararlı olabilecek tüm parametreler bir arada kullanılarak hastalıkla ilgili 

anlamlı özellikler çıkarılarak, hastalığa özgü ülkemizdeki epilepsi hastalarına ait emsal 

niteliğinde gerçek bir veri seti oluşturulacaktır. Ayrıca, hastalıkla ilgili anlamlı özelliklerin 

çıkarılması sayesinde hastalığın erken dönemde teşhisi için koruyucu tedaviye yansıyacak 

adımların atılması ile doktora yardımcı bir sistem oluşturulması hedeflenmektedir. 

Oluşturulan veri setindeki veriler kullanılarak epilepsi ve sağlıklı bireylere ait verilerin etkin 

olarak sınıflandırılması için optimum matematiksel modellemenin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

Problem/Sorun: 

      İnsanoğlunun uygarlığın ilk dönemlerinden bu yana baş etmek zorunda olduğu epilepsi 

hastalığı, hastaların günlük aktivitelerini kısıtlayan ve yaşamlarını tehdit eden önemli 

nörolojik bir rahatsızlıktır [1 – 3]. Bugüne kadar epilepsi hastalığının tam olarak bir sebebi 
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bilimsel olarak açıklanamamıştır. Ancak doğuştan gelen bozukluklar (genlerin bulunduğu 

kromozomlarda meydana gelen hastalıklar, genetik etmenler, aileden gelen mutasyona 

uğramış genler, enzim eksikliği), gebelik sırasında ortaya çıkan bebeğin gelişimini 

etkileyecek mikrobik hastalıklar, gebelik sırasında annenin sigara/alkol kullanması, beyin 

zarlarında iltihap oluşması, beyinde meydana gelen tümörler, enfeksiyon, ateşli havale 

geçirilmesi, iskemik lezyon, tiroit hastalıkları, herhangi bir kaza sonucu beyin zedelenmesi, 

çeşitli nedenlerden dolayı travma geçirme, beslenme bozuklukları epilepsi hastalığına sebep 

olan etmenler olarak sıralanabilmektedir [2 – 6]. 

      

      ILAE tarafından tanımlanmış nöbet tiplerine rağmen her hastanın geçirdiği nöbet kendisine 

özgü olduğundan farklılıklar gösterebilmektedir. Bu durum bazı hastalar için epilepsi 

tanısının konulmasını güçleştirmektedir. Bazı kişilerde başka bir bozukluğun yol açtığı 

belirtiler yanlışlıkla epilepsi tanısı olarak tanımlanabilmektedir. Bu yüzden, epilepsi 

hastalığının tanımlanmasında mühendislik metotları ve tıp etkileşimi konularındaki 

çalışmalar son yıllarda uygulama alanı bulmuştur. Geliştirilen matematiksel yöntem 

yaklaşımları ile epilepsi hastalığının sınıflandırılması klinik yöntemlere güçlü bir alternatif 

oluşturmuş ve literatürde daha iyi sonuçların elde edildiği yeni çalışmalara ihtiyaç 

duyulmuştur. Hastanın yaşam kalitesi açısından epilepsi hastalığının başlangıç safhasında 

teşhis edilebilmesi için geliştirilmiş matematiksel yöntemler ile kestirilmesi hekimin doğru 

karar vermesinde de yardımcı önemli araçlar haline gelmiştir [7 – 12].   

      Klinik olarak epilepsi hastalığının kesin tanısı nörolog tarafından Şekil 1’deki evrelere 

göre konulmaktadır. 

 
Şekil 1: Epilepsi hastalığının klinik olarak kesin tanısının konulma evreleri. 

      Şekil 1(a,b)’de klinik muayene sırasında hasta şikayetlerine göre doktorun hasta için 

muayene notu oluşturması, Şekil 1(c)’de epileptik nöbetin metabolizmadan 

kaynaklandığının kesin olarak anlaşılabilmesi için laboratuvar ortamında kan testlerinin 

yapılması, Şekil 1(d)’de hastanın kafatası üzerinden belirlenmiş özel noktalara yerleştirilen 

elektrotlar aracılığı ile çekilen EEG verisi, Şekil 1(e)’de nöbetin epilepsi hastalığından 

kaynaklandığından emin olunduğunda bunun beyindeki yapısal bozukluk ve tümör gibi 

nedenlerden dolayı olup olmadığının MRG ile incelenmesi, Şekil 1 (f)’de Şekil 1 (a–e)’deki 

aşamalardan elde edilen sonuçlara göre nörolog tarafından hastaya klinik olarak epilepsi 

olup olmadığı teşhisinin konulduğunu göstermektedir [11]. 

       

      Literatürde son yıllara ait ulusal ve uluslararası yapılmış çalışmalarda, epilepsi hastalığının 

sınıflandırılmasında geliştirilmiş matematiksel yöntemlerden tespit edilen durumlar 

sırasıyla [13 - 30]: (1) Sinyal işleme metotlarına EEG sinyal verisi uygulanarak sinyalden 

hastalıkla ilgili özellikler çıkarılmış, (2) Genellikle hazır EEG veri tabanlarındaki EEG 

sinyali ile uygulama geliştirilmiş, (3) Az sayıda çalışmada görüntü işleme tekniği MRG 
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verisine uygulanarak lezyon varlığı araştırılmış ve geliştirilen matematiksel yöntemlerin 

genellikle tek bir modeli ele aldığı görülmüştür. 

 

 

2. Çözüm  

Bu projede özgün epilepsi veri setinin oluşturulması için Haliç Üniversitesi Etik Kurul 

kararıyla, Avicenna Hastanesi Nöroloji bölümünde, 30 Haziran 2006 ile 19 Mart 2020 

tarihleri arasında takip edilen, klinik olarak kesin epilepsi tanısı konulmuş bireyler ile 

vitamin eksikliği tanısı konulmuş erişkin bireylere ait klinik bulgular, laboratuvar bulguları, 

EEG, MRG rapor veri kaynakları ile uygulama geliştirilmesi hedeflenmektedir. Farklı 

kaynaklardan gelen veriler doğası gereği farklı özellik taşırlar. Tüm özellikleri bir araya 

getirerek tüm veri setini tek bir sınıflandırıcı ile sınıflandırmak pratik bir yol değildir. Bunun 

yerine, özelliklerin farklı gruplar halinde ayrılarak sınıflandırılması ve sınıflandırıcıların 

çıktılarını birleştirilmesi daha başarılı sınıflandırma sonucu üretmektedir [31]. Epilepsi 

hastalığının tespit edilmesindeki hata oranını düşürmek için, görüntü ve sinyal verisinin 

birlikte kullanılması ile beyindeki bozukluklar hakkında daha fazla bilgi sağlanmaktadır. 

Ayrıca, bu çalışma için geliştirilecek çok modlu yaklaşım sistemin özgüllüğünü 

artıracaktır[31]. 

Bu proje için oluşturulacak epilepsi veri seti; klinik parametreler, laboratuvar bulguları, 

EEG, MRG olmak üzere 4 farklı özellik setinden elde edilmiştir. Literatürde de bu 

çalışmadaki gibi farklı özellik setlerinden oluşturulan veri setleri Özellik Çantalama gibi 

farklı modelleme yöntemleri ile modellenmiştir. Teorik ve ampirik sonuçlar göstermiştir ki; 

sınıflandırıcılar bağımsız yani bir sınıflandırıcı diğer sınıflandırıcı ile korele değil ise 

sınıflandırıcıların birleştirilmesi optimum olarak iyileştirme sağlamaktadır. Bir başka 

deyişle öznitelik bölümleme yöntemleri veri bölümleme yöntemlerinden daha iyi 

sınıflandırma başarımı gösterebilmektedir [32, 33]. Şekil 2’de bir hastanın klinik olarak 

nörolog tarafından epilepsi tanısı adımlarının, modelimizle birlikte nasıl çalıştığı 

gösterilmiştir. 

  
 Şekil 2: Hasta bir bireye nörolog tarafından epilepsi tanısı konulması adımları ile bu 

proje çalışmasındaki epilepsi sınıflandırma modelinin çalışma adımları. 
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Şekil 2’ye göre, nörolog tarafından epilepsi hastalığının tespiti de farklı kaynaklardan elde 

edilen özelliklerin birleştirilmesiyle yapılmaktadır. Bu projede de klinik parametreler, 

laboratuvar bulguları, EEG ve MRG ile elde edilen özellikler çok modlu sınıflandırma 

yaklaşımına göre ayrı ayrı modellenecektir. Her bir modellemeden elde edilen sınıflandırma 

doğruluk oranları birleştirilerek epilepsi ve sağlıklı sınıfları için sınıflandırma yapılacaktır. Bu 

çalışmada, epilepsi ve sağlıklı bireyelere ait verinin otomatik seınıflandırılması için farklı 

özellik setleri üzerinde eğitilmiş farklı sınıflandırıcılardan; C4.5 karar ağacı, doğrusal 

regresyon, Naive Bayes, Destek Vektör Makinesi –  DVM, k–NN, İleri Beslemeli Geri 

Yayılımlı (Feed Forward Back Propagation – FFBP) ve derin öğrenme yaklaşımlarından Uzun 

Kısa Süreli Bellek Ağları (Long Short Term Memory – LSTM) yöntemlerinin sonuçları karar 

tabanlı füzyon tekniğine göre, ortalama füzyon kuralı ile uygulanacaktır. 

  

3. Yöntem 

Örnek test veri seti için önerilen çok modlu karar tabanlı veri füzyonu modeli kaba kodu 

Algoritma 1’de gösterilmiştir. Algoritma 1’in klinik parametre özellik setine uygulanması ile 

Model 1, laboratuvar bulguları özellik setine uygulanması ile Model 2, EEG özellik setine 

uygulanması ile Model 3, MRG özellik setine uygulanması ile Model 4 oluşturulmuştur.  
Algoritma 1: Örnek test veri seti için modelleme 

Adım 1      Girdi: Test veri seti 𝐷 = [𝑥1, … , 𝑥𝑛]𝑇 

Adım 2      Çıktı: Sınıflandırma sonucu Epilepsi (0) veya Sağlıklı (1), 𝑧 → (0, +1) 

Adım 3 

Sınıflandırıcılara test veri setindeki verinin uygulanması      

    foreach 𝑥 in 𝐷 do 

       tahmin(𝑥) = C4.5(𝑥); 

       if (tahmin(𝑥) == gerçek(𝑥))  

           𝐼𝐷3_𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 + +;   
       tahmin(𝑥) = DoğrusalRegresyon(𝑥); 

       if (tahmin(𝑥) == gerçek(𝑥))  

           𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑠𝑎𝑙𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜𝑛_𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 + +;   
       tahmin(𝑥) = NaiveBayes(𝑥); 

       if (tahmin(𝑥) == gerçek(𝑥))  

           𝑁𝑎𝑖𝑣𝑒𝐵𝑎𝑦𝑒𝑠_𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 + +;   
       tahmin(𝑥) = DVM(𝑥); 

       if (tahmin(𝑥) == gerçek(𝑥))  

           𝐷𝑉𝑀_𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 + +;   
       if (tahmin(𝑥) == gerçek(𝑥))  

       tahmin(𝑥) = k–NN(𝑥); 

           𝑘 − 𝑁𝑁_𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 + +;   
       tahmin(𝑥) = FFBP(𝑥); 

       if (tahmin(𝑥) == gerçek(𝑥))  

           𝐹𝐹𝐵𝑃_𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 + +;   
       tahmin(𝑥) = LSTM(𝑥); 

       if (tahmin(𝑥) == gerçek(𝑥))  

           𝐿𝑆𝑇𝑀_𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 + +;   
    end foreach 

    𝐶1 = 𝐶4.5_𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘;   
    𝐶2 = 𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑠𝑎𝑙𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜𝑛_𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘;             
    𝐶3 = 𝑁𝑎𝑖𝑣𝑒𝐵𝑎𝑦𝑒𝑠_𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘; 
    𝐶4 = 𝐷𝑉𝑀_𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘;   
    𝐶5 = 𝑘 − 𝑁𝑁_𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘;   
    𝐶6 = 𝐹𝐹𝐵𝑃_𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘; 
    𝐶7 = 𝐿𝑆𝑇𝑀_𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘; 

 

Adım 4       Maksimum Sınıflandırıcının Hesaplanması 

            Model[j] = maksimum (𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4, 𝐶5, 𝐶6, 𝐶7)  

                    //j: Model numarası, k: Model sayısı, j = 1…k 

 

Algoritma 2: Epilepsi veri seti için ortalama birleştirici yöntemi ile çok modlu karar tabanlı veri   

                       füzyonu modeli 
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Adım 1      Eğitim: Yok 

Adım 2      Çıktı: Sınıflandırma sonucu Epilepsi (0) veya Sağlıklı (1), 𝑧 → (0, +1) 

                   

                  𝐷𝑃  = avg (Model 1, Model 2, Model 3, Model 4) 

 

Ortalama birleştirici yöntemi ile Algoritma 2’de Karar Profili (Decision Profile – DP) 

değeri hesaplanmıştır. DP değeri, bu proje çalışmasının epilepsi veri setinin 

sınıflandırılması için önerilen çok modlu karar tabanlı veri füzyonu modeli için hesaplanan 

başarım sonucu olacaktır. 

 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda [13 – 30] epilepsi ile ilgili çok sayıda çalışma olmasına 

rağmen epileptik nöbetlerin tespit edilmesi ve sınıflandırılmasında klinik muayene 

bulguları, laboratuvar bulgular, EEG ve MRG verisi ile oluşturulmuş olan veri seti ile 

yapılmış çalışmalar yetersizdir. Literatürde, epilepsi hastası bireylerin EEG sinyal 

verisinden dalgacık katsayısı, entropi, fraktal boyutlandırma, istatistiksel özellikler 

(ortalama, standart sapma ,…, gibi) çıkarılmış ve bu  veriler kullanılarak çalışmalar 

yapılmıştır.  

 

Bu proje çalışmasında, iki sınıflı görev için farklı özellik setleri üzerinde eğitilmiş farklı 

sınıflandırıcılardan; C4.5 karar ağacı, doğrusal regresyon, Naive Bayes, DVM, k–NN, 

FFBP ve derin öğrenme yaklaşımlarından LSTM yöntemlerinin sonuçları karar tabanlı 

tekniğine göre ile ortalama füzyon kuralına göre kaynaştırılacaktır. Veri seti; sadece sayısal 

ve kategorik verileri değil, aynı zamanda sinyal, metin verileri de kapsamaktadır. 

Geliştireceğimiz sınıflandırma modelinin çoklu türdeki karışık veriyi çoklu giriş (yani aynı 

türde olmayan) olarak kabul eden ve bu girdiler hakkında tahmin hesaplayabilme 

yeteneğinin; sayısal, kategorik, sinyal, metin verisi gibi çoklu veri girişini kabul edebilen, 

karışık veri girişlerinden uçtan uca modelleyebilen, çoklu veri girişleri kullanarak modelin 

başarımının değerlendirebilecektir.  

 

Ayrıca, epilepsi hastalığının ayırıcı tanısında yararlı olabilecek tüm parametreler bir arada 

kullanılarak hastalıkla ilgili anlamlı özellikler çıkarılıp ve hastalığa özgü ülkemizdeki 

hastalara ait emsal oluşturacak gerçek bir epilepsi veri seti oluşturulacaktır. Bu çalışma 

birçok çalışma için önemli bir kaynak oluşturacak, daha yüksek duyarlıklı ve daha güvenilir 

sonuçların elde edilebileceği çalışmaların yapılabilmesi için özgün emsal niteliğinde 

oluşturulan veri seti literatüre kazandırılarak katkı sağlayacaktır. Ayrıca, hastalıkla ilgili 

anlamlı özelliklerin çıkarılması sayesinde hastalığın erken dönemde teşhisi için koruyucu 

tedaviye yansıyacak adımların atılması ile doktora yardımcı bir sistem olması 

hedeflenmektedir 

 

5. Uygulanabilirlik  

Bu projede, ülkemizdeki epilepsi hastalarını temsil etmek üzere; oluşturulacak özgün 

epilepsi veri seti için Haliç Üniversitesi Etik Kurul kararıyla, Avicenna Hastanesi Nöroloji 
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bölümünde, 30 Haziran 2006 ile 19 Mart 2020 tarihleri arasında takip edilen, klinik olarak 

kesin epilepsi tanısı konulmuş bireyler ile vitamin eksikliği tanısı konulmuş kontrol grubu 

sağlıklı bireye ait, demografik özellikler (yaş, cinsiyet), nörolojik muayene epikriz 

raporundan elde edilen özellikler, laboratuvar bulgularından elde edilen kan test sonuçlarına 

ait veriler seçilerek, EEG sinyal verisine sinyal işleme yöntemleri; radyolog tarafından 

okunmuş beyin MRG rapor verisine doğal dil işleme teknikleri uygulanarak hastalıkla ilgili 

anlamlı istatiksel özellikler çıkarılacaktır. Çıkarılacak bu veriler sayesinde hastalığın 

tanısında, sınıflandırılmasında başarımın %100’e yakınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Bunun için, hastalıkla ilgili anlamlı ayırt edici özellikler, doktor – hasta kayıt sistemine 

önceden manuel olarak girişi sağlanacaktır. Doktor ve hastanın kullanabileceği ortak bir ara 

yüz geliştirilerek yeni bir hasta için tanı, ön tanı ve gelecek risk raporu oluşturulabilecektir. 

Hasta sayısının sürekli artması ile sistemin sınıflandırma başarımının düşmemesi gerekir. 

Bu yüzden, sürekli eğitilebilir optimum model geliştirilecektir. Günümüzdeki hastane 

sistemleri ile çevirim içi hasta kayıt sistemlerinin haberleşebildiği ortak yazılım dili ile 

algoritma geliştirilecektir. 

 

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Tablo 1: Tahmini maliyet tablosu 

(a) 
Makine ve Teçhizat Giderleri 

Adı  Kullanım Gerekçesi Bedeli (TL) 

Masaüstü bilgisayar Projenin tüm iş paketlerinde kullanılacaktır. 13100 

Monitör Masaüstü bilgisayarda kullanılacaktır. 1280 

Taşınabilir SSD disk 
Projede bireylere ait EEG, MRG ve diğer verilerin güvenli bir şekilde yürütücü ve 

araştırmacı tarafından yedeklenmesi için kullanılacaktır. 
5340 

Yazıcı 
Projenin tüm iş paketlerinde, gerektiği noktalarda ve ara raporlar ile sonuç raporu 

hazırlanırken kullanılacaktır. 
1200 

         (b) 
Sarf Giderleri 

Adı  Kullanım Gerekçesi Bedeli (TL) 

A4 Fotokopi Kağıdı 500’lü paket 
Bireylere ait EEG, MRG ve doktor raporlarının yazıcılardan çıktı alınabilmesi 

için kullanılacaktır.  
600 

Toner Yazıcılarda kullanılmak üzere 1314 
 

         (c) 
Hizmet Alımları  

Mahiyeti Nereden Alınacağı Gerekçesi Bedeli (TL) 

Text Analytics Toolbox Matlab  
MRG radyoloji rapor verisinden metinsel özelliklerin 
çıkarılması için kullanılacaktır. 

*468$ = 4087 

Image Processing Toolbox Matlab 
Bireylere ait MRG radyoloji rapor verisi ile MR görüntü 

özelliklerinin karşılaştırılması amacıyla kullanılacaktır. 
*940$ = 8207 

Statistical and Machine 

Learning Toolbox 
Matlab 

İstatistiksel özelliklerin çıkarılması ve sınıflandırma 

modellerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. 
*468$ = 4087 

Signal Processing Toolbox Matlab EEG sinyal verisinin işlenmesi amacıyla kullanılacaktır. *468$ = 4087 

        (d) 

Katkı Kaynağı 
Makine ve 

Teçhizat Giderleri  
Sarf Giderleri  Hizmet Alımları  TOPLAM 

Talep Edilen Katkı 20920 1914 20468 43302 
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Tablo 2: Tahmini proje-zaman tablosu 

 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Epilepsi hastalarının yaşam kalitesini arttırmak ve hastalığın erken dönemde teşhis 

edilebilmesini sağlayabilmek için hastalığın tespitinde gerekli tüm verileri bir arada 

kullanarak hastalıkla ilgili ayırt edici anlamlı özelliklerin çıkarılmasını ve ayırt edici 

özelliklerden hastalığın tanımlanmasında doktorlara yardımcı optimum matematiksel 

algoritma geliştirilecektir. Ayrıca, Mühendislik ve tıp (Nöroloji, Radyoloji, Biyokimya) 

bilimleri arasında disiplinler arası iş birliğini sağlayarak farklı bilim dallarından 

araştırmacıların ortak bir projede çalışabilecektir. 

 

8. Riskler 

Riskler Risk Yönetimi 

 

Avicenna Hastanesi veri tabanından seçilmiş bireye 

ait demografik özellikler, nörolojik muayene epikriz 

raporu, laboratuvar test sonuçlarından elde edilen kan 

değerleri, EEG, MRG radyoloji rapor verisinden 

herhangi bir verisinin eksik olması 

 

Bu durumda, seçilmiş bireye ait eksik olan bilgi 

hastane yönetimi tarafından yeniden veri tabanı 

arşivlerinden sorgulaması rica edilecektir. İlgili 

hastanın epilepsi veri tabanı için uygun verisi 

bulunamazsa ilgili hasta verisi gerçek epilepsi veri 

setinden çıkarılacaktır. 

 

Projenin gerçekleştirilmesindeki işlem adımları 

Zaman Aralığı 

(1-12 Ay) 

Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına 

Katkısı  

İstatistiksel özelliklerin çıkarılması: Avicenna 

Hastanesi veri tabanından gerçek epilepsi veri tabanı 

için seçilmiş bireylere ait demografik özellikler, 

nörolojik muayene epikriz raporundan elde edilen 

özellikler, laboratuvar test sonuçlarından elde edilen 

özelliklerin çıkarılması  

1.Ay – 2. Ay 

%15, proje için gerçek Epilepsi veri setine 

ait yapısal veri türü olan demografik 

özellik, nörolojik muayene epikriz 

raporundan elde edilen özellikler, 

laboratuvar test sonuçlarından özellikler 

elde edilecektir. 

İstatistiksel özelliklerin çıkarılması: EEG sinyal 

verisine sinyal işleme yöntemlerinin uygulanarak 

epilepsi hastalığı için anlamlı özelliklerin çıkarılması  

2.Ay – 4. Ay 

%15, proje için gerçek epilepsi veri setine 

ait yapısal veri türü olan EEG sinyal 

özellikleri elde edilecektir. 

İstatistiksel özelliklerin çıkarılması: MRG 

radyolog rapor verisine doğal dil işleme 

tekniklerinin uygulanarak epilepsi hastalığı için 

anlamlı bilginin çıkarılması  

4.Ay – 6. Ay 

%15, proje için gerçek epilepsi veri setine 

ait yapısal olmayan veri türü için MRG 

raporundan metinsel özellikleri elde 

edilecektir. 

Optimum gerçek epilepsi veri tabanının 

oluşturulması: Önceki işlem adımları ile çıkarılan 

özellik ve bilgilerin birleştirilerek gerçek epilepsi 

veri setinin oluşturulması ve oluşturulan veri 

setindeki verilerin nörolog tarafından onaylanması 

6. Ay – 8. Ay 
%15, projede sınıflandırma başarımını 

arttıracaktır. 

Gerçek epilepsi veri setinin deterministik 

modelleme tekniği olan doğrusal 

programlamadan faydalanarak modellenmesi: 

Veri setine öğreticili öğrenme, öğreticisiz öğrenme, 

kolektif öğrenme, Yapay Sinir Ağları, özellik tabanlı 

öğrenme algoritmalarının uygulanarak 

modellenmesi 

8. Ay – 11. Ay 

%30, projede elde edilecek sınıflandırma 

başarımları ile oluşturulan veri setinin 

önemi vurgulanacak ve literatürdeki diğer 

çalışmalarla karşılaştırılabilecektir. 

Sınıflandırma modellerinin sınıflandırma 

başarımlarının değerlendirilmesi: Mühendislik 

algoritmaları ile modellenen veri tabanının 

sınıflandırma başarımının literatürdeki diğer 

çalışmalarla karşılaştırılması 

11. Ay  – 12. Ay 

%10, projede sınıflandırma başarımı 

başarılı olan modeller seçilecek ve seçilen 

modeller literatürdeki diğer tıp verilerinin 

sınıflandırılmasında örnek oluşturacaktır. 
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Gerçek epilepsi veri setinin matematiksel 

algoritmaları ile modelleme başarımı başarısız olması  

 

Bu durumda, veri tabanına farklı teknikler 

(genetik algoritma yöntemleri, optimizasyon 

algoritmaları) uygulanarak yeni sınıflandırma 

modelleri geliştirilecektir. 
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