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1.Proje Özeti (Proje Tanımı) 

    Epileptik nöbet; bir grup serebral nöronun anormal ve yoğun deşarj olmasıyla ortaya çıkan, bilinç 

değişikliklerinin eşlik edebildiği; motor, duyusal, otonomik ya da psişik semptomlarla karakterize 

olan paroksismal bir bozukluktur [1]. Epilepsi tekrarlayan nöbetlerle karakterizedir ve sık görülen 

bir hastalıktır. Epilepsi hastalarında psikososyal sorunlar, genel popülasyondan daha fazla 

görülmektedir [2]. Epilepsi ile ilişkili psikososyal sorunlar doğrudan epilepsiye, uygulanan tedaviye 

ya da dolaylı olarak epilepsi ile yaşamanın sonuçlarına bağlı olabilir. Epilepsi hastalarında sıklıkla 

görülen psikososyal sorunlar; sosyal izolasyon, sosyal adaptasyon sorunları, benlik saygısında 

azalma, eğitim performansında düşme, iş bulmada zorluk, sosyalliğin ve evlilik yaşamının 

bozulmasıdır. Epilepsinin doğrudan etkileri (bilinç kaybı, düşme, kazalar vb.) kişinin günlük 

işlevlerini etkileyebilir, mesleki ve sosyal işlevselliğini azaltabilir. Özellikle epilepsi hastalarının 

sosyal uyumla ilgili problemler yaşadıkları bilinmektedir [3,4]. Bu sorunların en önemli sebebi nöbet 

geçirme korkusudur. Nöbetler arası süre uzun olsa bile epilepsi hastaları sürekli olarak yeni bir nöbet 

geçirme korkusu yaşarlar. Tekrarlayan nöbetler hastaların eğitimini, iş hayatını, aile ve sosyal 

ilişkiler kurmalarını ve geliştirmelerini engellemektedir [4]. 

    Literatürde ve piyasada bulunan cihazlar göz önünde bulundurulduğunda, kullanılan parametreler 

ve kullanım yönü açısından incelendiğinde kullanmış olduğumuz parametreler tam anlamıyla 

eşleşmemektedir. Cihazımız, kullanılan çeşitli sensörlerin entegresi ve telefon uygulaması 

geliştirilmesiyle tasarlanmıştır. Cihazımız piyasada bulunan mevcut cihazların aksine, farklı 

parametreleri bir araya getirerek tüm vital bulguların incelenmesi ile epileptik nöbet geçirme 

durumunu saptamakta, ayrıca ilk müdahale komutlarını sesli ve görsel ikaz vermesiyle farklılık 

göstermektedir. Kullanım yönü açısından vücudun farklı bölgelerinde (göğüs, bilek, pazu) kullanımı 

mevcut olup hasta gün içinde istediği süre boyunca kullanım sağlamaktadır. 

    Yukarıda anlatılan bilgiler ışığında, çoklu ve disiplinler arası yaklaşım ile hastanın konforunu ve 

özsaygısını kazandırmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Biyomedikal açıdan yaklaşım 

sergilendiğinde, tarafımızdan önerilen epilepsi krizi destek sistemi fikri ortaya çıkmıştır.  

Tasarımımızın amacı hastalarının travma riskini ortadan kaldırmak, hastanın ve yakınlarının 

endişelerini azaltmaktır. Cihazımız epilepsi hastalarının, nöbet geçirdiğini tespit ederek, epilepsi 
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hastalarının ve yakınlarının bilgilendirilmesinde destek sağlayarak, nöbete müdahale davranışları 

hakkında onlara yol gösterici adımları anlatmaktadır. Bu adımların yanında aplikasyon tarafından 

yakınlarına ve acil servise konum gönderecektir.  

    Tasarımımızın çalışma prensibi, vital bulguların sürekli takip edilmesine dayanmaktadır ve bu 

doğrultuda karar mekanizması oluşturmaktır. Vital bulgular; saturasyon değişikliği, nabız 

değişikliği, ani pozisyon kaybı ve vücut sıcaklığı gibi fizyolojik değişikliklerdir. Proje fikrimizde 

bulunan tasarımlarımız, giyilebilir cihaz tasarımı ve telefon uygulaması aplikasyonuyla birlikte iki 

farklı donanımın birleştirilmesiyle oluşacaktır. Yani bir veri alıcı ve işleyici devremiz aynı zamanda 

verileri algılayan ve gerekli yerlere ileten bir uygulamamız mevcuttur. 

    Verileri alan ve işleyen devremiz giyilebilir cihaz içerisinde bulunacaktır. Tasarlamış olduğumuz 

giyilebilir cihaz içerisinde vital bulguları algılayan sensörler ve sensörlerden gelen dataları işleyen 

mikroişlemci bulunacaktır. Mikroişlemci üzerinde bir karar mekanizması oluşturulacaktır. Karar 

mekanizmasında oluşturulan her bildirim telefon aplikasyonuna iletilecektir. Böylece kullanıcının 

semptomlarında epileptik nöbete dair oluşabilecek herhangi anormallikte giyilebilir cihaz aktive 

olarak kullanıcıyı veya çevresini uyaracak aynı zamanda telefon uygulamasına kayıtlı olan 

yakınlarına ve de acil servise konum ve bildirim gönderecektir.  

      
Şekil 1. Giyilebilir cihazın vital Bulgular takibi monitorizasyonu ve şüpheli durumda bildirimi 

2.Problem/Sorun: 

    Epilepsi nöbeti; serebral korteksteki (gri madde, beyin zarı) artmış, hızlı ve lokal elektrik 

boşalımlarından köken alır. Nöbet esnasında, belli bir süreye sınırlı olarak, bilinç, davranış, duygu, 

hareket veya algılama fonksiyonlarında birden başlayan, bir amacı ve fonksiyonu olmayan ritmik, 

kısa süreli değişiklik durumu gözlemlenir. Nöbetler zaman içinde her hasta tipinde genellikle 

spontan veya tetikleyici faktörler sonucunda oluşabilir. Epilepsi dünya üzerinde yaklaşık 50 milyon 

kişiyi etkileyen, en yaygın kronik nörolojik bozukluklardan biridir [1] Epilepsinin insidansı, 

toplumdan topluma değişmekle birlikte genellikle senede 20-50/100.000 olarak kaydedilmektedir. 

Aktif epilepsi prevalansı ise, 4-10/1000 olarak bildirilmektedir [2,3]. Yaşam boyu kaydedilmiş 

insidans ise yaklaşık %3 olarak saptanır ki bu farklılık epilepsinin bazı hastalarda geçici bir doğası 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

2.1 Epilepsi ile ilişkili psikososyal sorunlar 

    Epilepsi ile ilişkili psikososyal sorunlar doğrudan epilepsiye, uygulanan tedaviye ya da dolaylı 

olarak bu hastalık ile yaşamanın sonuçlarına bağlı olabilmektedir. Nöbetler arası süre uzun bile olsa 

epilepsi hastaları sürekli olarak yeni bir nöbet geçirme korkusu yaşarlar. Hastalar antiepileptik 

ilaçlara bağlı kronik yan etkilerden şikâyet etmektedirler. Tekrarlayan nöbetler hastaların eğitimini, 

iş hayatını, araba kullanmasını, aile kurmalarını, sosyal ilişkiler kurmalarını ve geliştirmelerini 

engellemektedir [4] 

    Epilepsinin psikososyal sonuçları sadece hastalığın doğrudan etkileri tarafından değil, aynı 

zamanda hastanın sosyal çevresi tarafından nasıl algılandığı ile belirlenmektedir [5]. Epilepsinin 
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doğrudan etkileri (bilinç kaybı, düşme, kazalar vb.) kişinin günlük fonksiyonlarını etkilemekte, 

mesleki ve sosyal işlevselliğini azaltmaktadır. Diğer taraftan toplumda, ilk müdahale bilgisi olmayan 

insanların epileptik nöbet geçiren kişilere ilk müdahaleleri yanlış olmakta ya da insanların 

bilgisizliklerinden dolayı müdahale etmemeyi seçmeleri ciddi sorunlara neden olmaktadır. 

Toplumun epilepsiye bakışını ve epilepsisi olan kişilere dönük tutumlarını değiştirmek, bu kişilerin 

topluma tam olarak katılımını sağlayacak fırsatları arttıracak, toplum içindeki konumlarını ve 

işlevselliklerini yükseltecektir. [6] 

2.2 Epileptik Nöbet Takibinde Yetersizlik 

    Günümüzde epileptik nöbet takibi yapmayı ya da teşhis etmeyi amaçlayan birçok cihaz 

geliştirilmiştir. Fakat çoğu epileptik nöbet teşhisi için tüm teçhizatı barındırmaması ile birlikte yerli 

üretim değildir. Günümüzde bu amaç için Embrace Smartwatch, Nightwatch, Dialog cihazı, Epi-

Care gibi cihazlar geliştirilmiştir. Ama tüm bu cihazlar epileptik nöbet gibi hassas bir ölçüm tekniği 

isteyen bir hastalık için yeterli değildir.  Örnek olarak; Embrace Smartwatch, elektrodermal aktivite 

(EDA) teknolojisiyle tenin iletkenliğini ölçerek; stres seviyesi normalin üstüne çıktığında, stresi 

terden algılayarak kullanıcıya uyarı verir ve kişinin epileptik nöbet geçirdiğine karar verir. [7] Bu 

sebeple Embrace smartwatch cihazında kullanılan parametreler epilepsi nöbeti tespiti için her zaman 

yeterli değildir. Kesin olarak nöbet tespiti için kullanıcının vital bulgularının sürekli olarak takip 

edilmesi gerekmektedir. Bu cihaz vital bulguları tespit etmemesi nedeniyle sağlıklı bir tespit 

yöntemi sunmamaktadır. Bir diğer örnek olarak; Nightwatch cihazı, kalp atışı ve vücutta 

hareketlenmeye bağlı olarak nöbet geçirildiğini varsayıp istasyona sesli alarm ile uyarı vermektedir. 

[8] Yalnızca kola takılımı mevcuttur. Kol bandından bağlı baz istasyonuna bir kablosuz sinyal 

göndererek uyarı verir ve baz istasyonundan bağımsız çalışmamaktadır. Nightwatch cihazı, uyku 

haricinde kullanılamamaktadır.  Epilepsi nöbeti günün her saatinde gerçekleşebilmektedir. Kullanıcı 

tüm gün boyunca cihazı kullanabilmelidir. Vücutta hareketlenmeye bağlı teşhis yöntemi epilepsi 

krizi için yanıltıcıdır. Nightwatch cihazı yalnızca geceleri kullanılabildiği için kullanıcılar cihazdan 

tam verim alamamaktadır. Yalnızca kolu takılma şartı da kullanım konforu açısından sınırlıdır. 

Ayrıca cihazın istasyona bağlı çalışması da ek bir sistem ihtiyacı doğurur. Bu sebeple kullanımı 

zorludur.  Tasarlamış olduğumuz projemizde alıcı-vericiler tek bir sistemde toplanmıştır. Tablo 1 

içerisinde ticari ürünler ve tasarımımız arasında kıyaslama mevcuttur.  

 

Tablo1.Piyasadaki teknolojiler ve LotusHexa ile farkları 

Ticari ürün 

adı 

Çalışma prensibi Kullanım 

zamanı 

Uyarı şekli Lotus Hexa’nın farkı 

Embrace 

Smartwatch 

Epilepsi algoritması 

ile karar mekanizması 

oluşturarak teşhis 

yapar. 

Günün tüm 

saatleri için 

uygundur. 

Epileptik nöbet 

şüphesini tespit ettiği 

anda önceden 

belirlenen kişilere 

mesaj gönderir. 

Lotus Hexa’ta epileptik nöbet 

takibini tüm vital bilgiler 

üzerinden sağlayan bir karar 

mekanizması bulunmaktadır. 

Böylece teşhis yüzdesi çok 

daha yüksektir. 

Nightwatch Vücutta ölçtüğü 

anormal sinyalleri 

istasyona aktararak 

uyarı verir. 

Günün yalnızca 

gece saatlerinde 

kullanımı 

uygundur. 

Epileptik nöbet 

sırasında bağlı 

olduğu istasyonla 

iletişime geçerek 

uyarı gönderir. 

Lotus Hexa günün tüm 

saatlerinde vital bulguların 

takibini yapmaktadır. 

İstasyona gerek duymadan 

internet aracılığıyla uyarır 

gönderir. 

Dialog 

Cihazı 

Hidrasyon, kalp atışı, 

vücut sıcaklığı gibi 

vital bulgular ile teşhis 

sistemi 

bulundurmaktadır. 

Günün tüm 

saatleri için 

kullanımı 

uygundur.  

Iphone’na uyumlu 

mobil uygulaması ile 

nöbet anında sesli 

uyarı vermektedir. 

Lotus Hexa tüm telefonlara 

uygun mobil uygulaması 

geliştirmiştir. Hem mobil 

uygulama ile hem de cihaz 

ekranında sesli ve görselli ilk 

yardım komutları vardır. 
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Epi-Care Tonik-klonik epileptik 

nöbetleri teşhis eden 

giyilebilir bir ivme 

ölçer sensördür. 

Tüm gün yani 

24 saat boyunca 

kullanılabilir. 

İki ana üniteden 

oluşur böylece kriz 

anında GSM 

entegresi ile hastanın 

yakınını arar. 

Lotus Hexa’nın teşhis ve uyarı 

sistemleri iç içedir. Böylece 

uygulama katmanı sınırı 

bulunmamaktadır. Tüm hayatı 

bulguları ölçerek teşhis sistemi 

geliştirilmiştir. 

 

3.Çözüm  

    Fikrimizin ana amacı epileptik nöbet geçirebilecek hastanın yaşam bulguları ve kişisel bilgileri 

kaydedilerek hastanın kriz geçirdiğinde hasta yakını ve 112 ye gerekli bilgileri aktarmak ve kriz 

anında yanında bulunan kişileri ilk müdahale konusunda bilinçlendirmektir. 

    Epilepsi hastalarının kriz geçirme zamanları daha önceden bilinmediği için çoğu hasta kendini 

toplumdan soyutlar. Bu durumda hastanın yalnız kalma korkusu oluşabilir. Hasta yalnız iken nöbet 

geçirdiğinde çevresinde hastalığını bilen ya da ona doğru müdahale yapabilecek biri bulunmayabilir. 

Bu durumda geliştirmiş olduğumuz proje fikri, aplikasyonda bulunan kişisel bilgi ve hasta yakın 

bilgisi ile epileptik nöbet başladığında hasta yakınlarına ve 112 ye konum bilgileri aktarılabilecektir 

bunun yanında epileptik nöbet sırasında çevrede bulunan kişi/kişilere ilk müdahale hakkında bilgi 

verebilecek bir cihaz olacaktır. Böylelikle hastanın sosyalleşme korkusu ortadan kalkacaktır ve 

nöbet esnasında oluşabilecek travma en aza indirilecektir.  

    Fikrimizin ana amacı epileptik nöbetlerin kestirimi için yapılan işlem maliyetini azaltacak bir test 

rutini oluşturmak, hasta yakınlarını bilgilendirmek, hastanın bulunduğu çevreyi bilinçlendirmektir. 

Projemizde öncellikle veri alıcı ve işleyici devre tasarımımızda fizyolojik değişkenleri ölçebilecek 

çeşitli sensörler bulunmaktadır. MAX30100 saturasyon ve nabız sensörü SPO2 saturasyon ve nabız 

değerlerini ölçülecektir. MLX90614 temassız sıcaklık algılama sensörü ile sıcaklık değerleri 

ölçülecektir. BMI160 gyro sensör modülü ile kişinin pozisyon kaybı yaşayıp yaşamadığı tespit 

edilecektir. LILYGO®TTGO T ekran ESP32 Wi-Fi ve Bluetooth modül ile verilerimizi toplayıp 

işleyerek ve kodlayarak cihazımıza karar mekanizmasını öğretebileceğiz. Telefon uygulama 

sistemini de MIT App Inventor uygulama geliştirme aracıyla yapacağız. Geliştirdiğimiz uygulama 

ile verilerimizi toplayabileceğiz. Tasarladığımız cihazdan gelen uyarılar ile telefon uygulaması 

çalışabilecek ve hastanın çevresine ilk yardım komutlarını ister telefon ekranından isterse telefondan 

sesli bir şekilde aktarabilecektir.   

    Ek olarak, telefon uygulamasında aynı zamanda hastanın kişisel bilgileri başta olmak üzere 

epilepsi krizi geçirdiği anda konum bilgisinin hastanın istediğini yakınına iletilmesi için hasta yakını 

bilgisi, epilepsi krizi geçirdiği an ve süre kayıt altına alınarak hekime sunulması ve ilaç dozlarının 

düzenlenmesi için takvim bulunacaktır. Hasta geçmişte geçirdiği krizlerde bu takvimde kayıt altına 

alınacaktır ve bu kayıtlar hekimin erişimine açık olacaktır. Hastanın kriz anında gösterdiği belirtiler 

aplikasyona, hastanın bilinci gitmediyse hasta veya o an yanında bulunun kişi tarafından 

belirtilecektir. Taşınabilir cihazın ekranında hastaya kriz anında uygulanacak ilk yardım ile hastanın 

hayati yara/darbe alması engellenerek hastayı uygun pozisyonda tutmak hedeflenecek ve doğru ilk 

yardım ile sağlık çalışanlarına ve hastaya yardımcı olunacaktır. Bu ilk yardım epilepsi hakkında 

bilgisi olmayan biri için de ona yol gösterici olacaktır.  
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Şekil 2. Giyilebilir Epilepsi Krizi Destek Sistemi Blok Diyagramı                 

 

Şekil 3. Giyilebilir Epilepsi Krizi Destek Sistemi Akış Şeması 

4.Yöntem 

    Giyilebilir Epilepsi Krizi Destek Sistemi projesini tasarlarken biyomedikal mühendisliğinin 

neredeyse tüm disiplinleri kullanılmaktadır. Bu disiplinler arasında katı cisim tasarımı, elektrik ve 

elektronik tasarım, yazılım ve kod geliştirme ve de web uygulaması tasarımı bulunmaktadır. Proje 

fikrini sağlamlaştırmak amacıyla cihazın tasarımları ve kodları üzerinde çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir.  

4.1 Fritzing ile Elektronik Devre Tasarımı 

    Giyilebilir Epilepsi Krizi Destek Sistemi projesinin ana parçası, tercihe göre bileğe, kola ve de 

göğüsse takılan data toplayıcı cihazdır. Bu cihaz içerisinde LILYGO®TTGO T ekran ESP32 Wi-Fi 

ve Bluetooth modülü ve MAX30100, MLX90614, BMI160 sensörleri bulunmaktadır. İçerisinde 

bulunan mikroişlemci ve sensörler arasında haberleşmeyi gerçekleştirebilmek amacıyla 𝐼2C BUS 

İletişim ve Haberleşme Protokolü uygulanmıştır.  

4.1.1 LILYGO®TTGO T ekran ESP32 Wi-Fi ve Bluetooth modülü 

    ESP32, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısına sahip, zengin özelliklere sahip bir mikro denetleyicidir. 

Bu mikro denetleyicisinin üzerine ekran kartının modifiye edilmesiyle LILYGO®TTGO T ekran 

ESP32 Wi-Fi ve Bluetooth modülü oluşturulmuştur. ESP32 üzerindeki Wi-Fi ile Bluetooth 

sayesinde birçok IOT uygulaması için kullanışlı bir yapıya sahiptir.  ESP32 80 ile 240 Mhz arasında 

ayarlanabilir saat hızına sahiptir. Bu ayarlama işlemi Arduino IDE’ si üzerinde yazılım yüklenirken 

yapılabilir. Seçim işlemini ihtiyacınıza göre yapabilirsiniz. Yüksek performans isteyen 

uygulamalarda 240Mhz seçebilir, ama daha az güç tüketilmesi istenilen uygulamalarda 80Mhz 

seçilebilir. Ayrıca sahip olduğu dahili hafıza da kimi modellerde 16Mb’ e kadar çıkabilmekte ki bu 

Sönsörlerde-
n alınan 
datalarda 

anormallik 
tespit edilir.

Hastaya 
iyimsin 

bildirimi 
gönderilir. 

Cevap yok 
ise nöbet 
teşhisi 
konur.

Kriz 
başlangıç 

saati, süresi 
ve vital 
bulgular 

kaydedilir

Konum 
bilgisi tanımlı 

olan bireye 
ve 112’ye 
gönderilir

Kriz ilk 
müdahale 

modülü sesli 
veya görsel 

olarak 
devreye 
girer.

Kriz 
anındaki 

tablo 
aplikasyona 

bildirilir.
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da büyük yazılımlarda çok kullanışlı olmaktadır. I2C haberleşmesi için de ESP32 üzerindeki bütün 

pinler kullanılabilir. [9] 

                                  
Şekil 4. LILYGO®TTGO T ekran ESP32 Wi-Fi ve Bluetooth modülü 

4.1.2 MAX30100 Nabız ve Kalp Atış Hızı Sensör Modülü 

    MAX30100 sensörü içerisinde optimize edilmiş iki led ve bir fotodedektörden oluşur.  Kalp atış 

hızını ve SpO2 değerini ölçer. İçerisinde SDA ve SCL pinleri bulundurmasından dolayı 𝐼2C iletişim 

ve haberleşme protokolüne uygundur böylece ESP32 mikrodetleyicilere bağlanarak Ardunio IDE 

editörü ile programlanabilir. [10] 

                                               
               Şekil 5. MAX30100 Sensörü                             Şekil 6. MAX30100 Çalışma sistemi blok diyagramı 

 

4.1.3 GY-906 Modülü MLX90614 Temassız Sıcaklık Algılama Sensörü 

    MLX90614 ESF-BAA kızılötesi termometre temassız sıcaklık algılamaktadır. Dahili bir 17-bit 

ADC mevcuttur. Vücut ısısı ölçümü ve hareket algılama gibi uygulamaları için uygunluk 

sağlamaktadır. Sensör ölçüm sıcaklığı aralığı -40 ile +85 ° C ‘dir. Ölçüm hassasiyeti 0,02 ° C’dir. 8-

16V'da uygulamalar için basit adapte edilebilir. 𝐼2C iletişim ve haberleşme protokolüne uygundur. 

[11] 

 
Şekil 7. GY-906 Modülü MLX90614 

4.1.4 BMI160 Gyro Sensör Modülü - 6 DOF - Eğim - İvmeölçer – Jiroskop 

    BMI160 Gyro Sensör Modülü 3 eksenli ivmeölçer ve 3 eksenli jiroskopa sahiptir. Ultra düşük güç 

tüketimine sahiptir ve IoT projeleri için idealdir. SDA ve SCL pinleri bulundurmasıyla 𝐼2C iletişim 

ve haberleşme protokolüne uygundur. Arduino IDE gibi ara yüzler ile doğrudan kodlanabilir. 

Sensörün çalışma gerilimi 3.2 V ~ 6 V aralığındadır.  Programlanabilir frekans aralığı ise 25/32Hz 

~ 1600Hz’dir. [12]  
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Şekil 8. BMI160 Gyro Sensör Modülü 

4.1.5 𝑰𝟐C BUS İletişim ve Haberleşme Protokolü 

    I2C (Inter-Integrated Circuit), seri haberleşme türlerinden senkron haberleşmeye bir örnektir. 

Haberleşme için toprak hattı dışında SDA ve SCL olmak üzere iki hatta ihtiyaç duyulmaktadır. I2C 

haberleşmesinde, haberleşmeyi kontrol eden master (nikrodenetleyici) cihazı bulunur. Her 

haberleşmede bir tane master bulunmalıdır. Haberleşmenin sağlanabilmesi için haberleşme hattına 

en az bir adet slave (sensörler) cihaz bağlanmalıdır. Hatta bağlanan birden fazla slave cihazlardan 

hangisinin veri aktaracağına, master cihaz karar verir. Böylece hat sayısında bir değişiklik olmadan 

birden fazla cihazla haberleşme sağlanır. [13] 

    SDA, cihazlar arasındaki veri aktarımının sağlandığı hattır. Bu hatta çift yönlü veri aktarımı olur. 

Hatta aktarılan verilerin senkronizasyonu, SCL hattı tarafından gerçekleştirilir. SCL hattında master 

cihaz tarafından üretilen saat sinyali bulunur. SDA hattındaki haberleşme, bu sinyale göre 

düzenlenir. Kullanılan mikro denetleyici türüne göre SDA ve SCL pinleri farklılık gösterir. 

Haberleşmenin tüm hat boyunca hatasız bir şekilde sağlanabilmesi için SDA ve SCL hatları, pull-

up dirençlerle VCC hattına bağlanmalıdır. ESP32 mikro denetleyicisinin sırasıyla B8 ve B7 pinleri 

SDA, SCL pinleridir.  

 
Şekil 9. Fritzing ile elektronik devre modellenmesi 

4.2 Ardunio IDE editörü ile kodların geliştirilmesi 

    Cihaz içerisinde bulunan sensörleri mikro denetleyici ile haberleştirmek ve alınan sinyallerin wifi 

modülü ile internete aktarmak için kod çalışmalarına başlanmıştır. Projeyi oluştururken yazılan 

birinci versiyon kod, sensörlerin kalibrasyonu, kontrolü ve seri portta dataların işlenebilmesi için 

geliştirilmiştir. Seri haberleşme için kod yazılımı üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  
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Şekil 10. Ardunio IDE ara yüzü ile kodlama 

 
Şekil 11. Ardunio IDE ara yüzünde kodun devamı 
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Şekil 12. Ardunio IDE ara yüzünde kodun devamı 

 
Şekil 13. Ardunio IDE ara yüzünde kodun devamı 

4.3 Solid Works ile Cihaz Tasarımı 

    Giyilebilir cihazın elektronik devre tasarımını tamamladıktan sonra sıra elektronik devreyi 

muhafaza edecek bir katı cisim tasarımına gelmiştir. Bu tasarımı gerçekleştirirken kullanılan tüm 

entegrelerin ve oluşturulacak PCB’ nin tahmini ölçümleri dikkate alınmıştır. İnsan figürü üzerinde 

çalışmalar ve simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 14. Giyilebilir epilepsi destek cihazı ve kullanımı için uygun konumlar 

      
Şekil 15. Epilepsi destek cihazı gövde ve pozu için kullanımı         Şekil 16. Epilepsi destek cihazı bilekte kullanımı  

 

4.4 MIT App Inventor ile Ara Yüz Geliştirilmesi 

    MIT App Inventor, Massachusetts Institute of Technology tarafından geliştirilmiş çocuklardan 

yetişkinlere herkesin Google Android sistem için uygulama geliştirebileceği çevrimiçi hizmet veren 

görsel ortamdır. MIT App Inventor üzerinde geliştirme yapmak için MIT App Inventor tasarım ara 

yüzü hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. MIT App Inventor tasarım ara yüzü kullanılarak 

uygulamanın ekranları ve içerikleri oluşturulmaktadır. MIT App Inventor blok editör kullanılarak, 

MIT App Inventor tasarım ekranında oluşturulan ekranlara ve ekran bileşenlerine kodlama ile işleyiş 

kazandırılmaktadır. [14] 

    Telefon aplikasyonu MIT App Inventor mobil uygulama geliştirme ortamları kullanılarak 

oluşturulmuştur.  
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Şekil 17. Mobil uygulama ekran tasarım örnekleri sırasıyla screen_1, screen_2, screen_3 

      
Şekil 18. Mobil uygulama ekran tasarım örnekleri sırasıyla screen_3, screen_4, screen_5 
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Şekil 19. MIT App Inventor Mobil Uygulama Kod Bloklar 

       
Şekil 20. MIT App Inventor Mobil Uygulama Kod Blokları Devamı 

             
Şekil 21. MIT App Inventor Mobil Uygulama Kod Blokları Devam 

4.5 Altium Designer Programı ile PCB Kart Tasarımı  

    Altium Designer programı, baskılı devre kartları için bir PCB ve elektronik tasarım otomasyon 

yazılımı paketidir. Fritzing modelleme ara yüzü ile devremizi tasarladıktan sonra sıra devre kartını 

tasarlamak ve üretmeye gelmiştir. PCB tasarımını gerçekleştirirken ilk aşama kompanentlerin 

datasheetlerini çizmek ve kompanent bağlantılarını yaparak Sheet dosyası hazırlamaktır. Daha sonra 

sheet dosyası PCB tasarımına dönüştürülmektedir. Projemizde kart tasarımında sheet dosyası 

hazırlanmış, PCB tasarımı üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 
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Şekil 22. Devre Kart Tasarımı için Sheet Dosyası  

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

    Literatürde piyasada bulunan cihazlar göz önünde bulundurulduğunda, kullanılan parametreler ve 

kullanım yönü açısından incelendiğinde kullanmış olduğumuz parametreler tam anlamıyla 

eşleşmemektedir. Kullanılan farklı tasarımlar incelendiğinde bulunan özellikler epilepsi nöbet 

teşhisi için tek başına yeterli değildir. İncelenen özelliklerden bahsedersek; stres, vücut 

hareketlenmesi, ivme ölçer gibi parametreler tespit için tek başına yeterli olmayıp hastanın kriz 

geçirdiğine dair yanılma payı oldukça yüksektir. Ayrıca tasarımlarda cihazın vücutta kullanımı 

oldukça sınırlıdır. Çoğu tasarımda aplikasyon çalışmaları bulunmamaktadır. Aplikasyon çalışması 

bulunan cihazda ise tek bir telefon markası üzerinden kullanımı yapılabilmektedir. 

    Bu proje fikrinde çeşitli sensörler yardımıyla epileptik nöbetlerin tahmini için orta ve yüksek 

seviyeli teknolojiyle entegre bir yaklaşım oluşturulacaktır. Projemizde, geliştirdiğimiz cihaz, 

taşınabilir ve yalnızca bir donanımdan oluşacaktır. Böylece epilepsi hastaları için cihazımız oldukça 

kullanışlıdır. Aynı zamanda kullanım kolaylığıyla günümüzde geliştirilen tüm epileptik nöbet teşhisi 

teknolojilerinden farklıdır. Cihazımızı, epilepsi hastaları vücutlarında istedikleri bölgelerinde (kol, 

bilek, göğüs vb.) kullanabileceklerdir.  

    Giyilebilir Epilepsi Krizi Destek Sistemini gerçekleştirirken kullanacağımız sensörler ve 

mikroişlemciler yurt içi veya yurt dışından temin edilmesine rağmen tüm PCB kartı tasarımı ve 

üretimi yerli üretim olacaktır. Geliştirmek üzere olduğumuz telefon mobil uygulaması MIT App 

Inventor editörü yapılmaktadır. Mobil uygulamasının tüm blok kodlamaları, uygulama tasarımına 

ve amacına göre değişmektedir, böylece özgün bir mobil uygulama geliştirmekteyiz.  

    Günümüzde epileptik nöbet takibi yapan birçok cihaz bulunmaktadır ama bu cihazların tümü 

epileptik nöbet tespitini, hassas bir ölçümle veya karar mekanizmasıyla gerçekleştirmemektedir.  

Cihazımız yüksek hassasiyetteki sensörlerimiz aracılığıyla vital bulguların tespitini ve takibini 

yapmaktadır. Geliştirmekte olduğumuz karar mekanizması ile de vital bulgulardan elde edilen 

datalar yorumlanacaktır. 

    Mobil uygulamamız tüm Android ve BlueStack kurulmuş tüm IOS telefonlarında rahatlıkla 

indirilebilecek ve çalıştırılabilecektir.  

6.Uygulanabilirlik  

    Projemizin temel bileşeni olan elektronik devre kartı üretimi ve tasarımı kolaylıkla 

gerçekleştirilebilir. Bölümümüz itibariyle öğrendiğimiz bilgiler ve tecrübeler elektronik devre 

tasarımını gerçekleştirmemizi sağlamaktadır. Projemizde kullanılacak olan tüm sensörler ve 

mikroişlemciler uluşabilir düzeydedir. Fritzing modelleme programıyla görselleştirilen devre 

kartını, daha sonra Altium Dsigner tasarım programıyla PCB formatına dönüştürerek devre kartının 

gerçekleştirilebilir olduğunu görmekteyiz. Gerekli yazılım geliştirilmesi üzerine çalışmalar devam 



15” 

 

etmektedir. Proje takvimine uyarak cihazın ve telefonun aplikasyonu için gerekli kod geliştirilmesi 

tamamlanacaktır.  Projemiz, teknolojik hazırlık seviyelerine göre fikir aşamasından yola çıkmıştır.  

Proje sonunda hedefimiz uygulamalı araştırma seviyesine geçerek, cihazımızın simülasyon 

ortamında prototipini geliştirmektir. Mevcut şartlar altında düşük bir maliyet ile projemiz ticari bir 

ürüne dönüştürülebilir. Amacımız fikrimizi,  ticari ürüne dönüştürürken tamamıyla yerli üretim 

olmasını sağlamak ve sağlık sektörüne yerli üretim bir teknoloji cihazı kazandırmaktır.  

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

    Projemiz fikir aşamasında olduğu için bütçe tahmini 718,25 tl civarındadır. Bu bütçe, günümüzde 

sağlık sektöründe kullanılan teşhis veya takip teknolojileri bütçelerinin yanında çok cüzi bir 

bütçedir. 

Tablo2. Tahmini Maliyet Çizelgesi 

Adı, Modeli Adet Toplam Bedeli (KDV Dahil) 

MAX30100 Nabız ve kalp atış hızı sensörü 1 23,43 TL 

BMI160 Gyro Sensör Modülü 1 31,41 TL 

GY-906 Modülü MLX90614 Temassız 

Sıcaklık Algılama Sensörü 

1 67,50 TL 

LILYGO®TTGO T ekran ESP32 Wi-fi ve 

Bluetooth modül 

1 333,46 TL 

3.7V 1000 mAh Li-Polymer Pil 1 61,82 TL 

2x8 Epoxy Çift Taraflı Prototip PCB 1 3,69 TL 

3D Printer Flament (PLA) 1 122 TL 

Yapışkanlı Tekstil Saat Kordonu Swc251 1 75 TL 

 

Tablo3. Proje Zaman Çizelgesi 

2021 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos  Eylül 

Literatür taraması ve 

dokümantasyonun yapılması 

       

Sensörlerin ve mikroişlemcinin 

Seçilmesi 

       

Fritzing ile elektronik devre 

modellenmesi 

       

Arduino editörü ile  

kodlarının geliştirilmesi 

       

MIT App Inventor ile ara yüz 

geliştirilmesi 

       

Solid Works programı ile cihaz 

modellenmesi yapılması 

       

Altium Designer ile PCB 

tasarımı yapılması 

       

Tasarlanan tüm donanımların 

test edilmesi 

       

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

    Epilepsi krizi destek sistemi tasarımımız epilepsi tanısı konmuş kişilerin, beyinde bulunan 

nöronlarda ani ve kontrolsüz deşarj olması sonucu kriz geçirme anlarının tahmin edilememesi, bir 

anda kriz geçirme olasılığı olması ve hastaların darbe alarak yaralanma riskini ortadan kaldırmak, 
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hastanın ve yakınlarının endişelerini azaltmak için tasarlanmıştır. Cihazımız epilepsi hastalarının, 

nöbet geçirdiğini tespit ederek çevresine ilk müdahale komutları aktarırken, yakınlarına ve 112’ye 

konum gönderecektir. Epilepsi hastalarının nöbet esnasında çeşitli hayati bulguları değişmektedir. 

Cihazımızın çalışma mantığı bu değişkenleri tespit ederek hastanın nöbet geçirip geçirmediğini 

karar vermektir. Cihazımız; epilepsi hastalarının tek başına kriz geçirme korkusu olmadan 

sosyalleşebilmeleri, hasta yakınlarının sürekli refakat etme zorunluluğunun ortadan kaldırılması, 

aplikasyon tarafından kayıt altına alınan kriz anları, kriz süresi ve vital bulguların hekim tarafından 

erişime açık olması tedavi sürecinin daha kolay devam edebilmesi, epilepsi hastaları hakkında bilgi 

sahibi olmayan ve ön yargıyla yaklaşan bireylerin kriz anında hastalara müdahale edebilme kolaylığı 

sağlaması gibi durumları göz önünde bulundurularak cihazımız epilepsi hastaları, epilepsi hasta 

yakınları, hekimler ve tüm topluma hitap etmektedir. 

9.Riskler 

 Risk, projenin veya herhangi bir faaliyetin hedeflerini olumlu / olumsuz etkileyen olayların yığılımlı 

etkisidir. Proje fikrini geliştirme ve güçlendirme sürecinde diğer etkilerden veya sistemin 

kendisinden doğabilecek riskler, proje ekibi tarafından izlenmekte ve belirlenmiş bir organizasyon 

tarafından yönetilmektedir. Proje kapsamında ISO 31000 Olasılık-Etki Matrisi yapılmıştır. 

Uluslararası risk yönetimi standardı ISO 31000, her türlü riskin yönetilmesi için ortak bir yaklaşım 

sağlamaktadır. Bu matrise göre olası riskler belirlenmiş ve risk yönetim planı oluşturulmuştur. 

Geliştirmeyi amaçladığımız projemizde birkaç olası riskler bulunmaktadır. Bunlar; Tasarımsal 

riskler: Solid Works programı ile cihazımızın katı tasarımı yapılmıştır. 3D Printer üretim yöntemi 

ile üretim gerçekleştirilecektir. Üretim aşamasında cihazın kalibrasyonu ve optimizasyonuna bağlı 

riskler doğabilir. Oluşabilecek risklerin olasılığı düşük fakat etkisi yüksektir. Bu riskleri yönetmek 

için başlıca aşamalardan bir tanesi 3D Printer’ın üretim öncesi kalibrasyonunu gerçekleştirmek, 

ayrıca olası tasarımların tamamı akademisyen hocalarımıza gösterilerek yapılan tasarımlar 

iyileştirilecektir. Sinyal riskleri: PCB tasarımını gerçekleştirirken birçok elektronik devre elemanı 

kullanmamızdan kaynaklanan sinyal karmaşıklığı ve güçlü sinyal gürültüleri oluşabilir. Olasılığı 

orta, etkisi yüksektir. Bu sebeple kart optimizasyonunu çeşitli hesaplamalarla güçlendirilecektir. 

Bununla ilgili yükseltmeler ve filtrasyonlar yeniden simülasyonu yapılarak denenecektir. Üretim 

optimizasyon riskleri: Olasılığı orta, etkisi ortadır. Bununla ilgili alternatif versiyonlarla 

çalışılacaktır. Bütçe riskleri: Projenin fikir aşamasında olmasına karşılık üretim ile ilgili tüm 

harcamaları karşılamak üzere TUBİTAK 2209-A projesi verilmesi planlanmıştır.  

10.Proje Ekibi Danışman: Prof. Dr. Ahmet KOLUMAN Takım Lideri: Ceren İMER 

 

Adı Soyadı Projedeki görevi Okul Sınıfı Projeyle veya 

problemle ilgili 

tecrübesi 

Ceren İmer Elektronik devre 
tasarımı 

Pamukkale 
Üniversitesi 

2 Biyomedikal 
Mühendisliği Lisans 

Rezzan Yardımcı Elektronik devre 

tasarımı 

Pamukkale 

Üniversitesi 

4 Biyomedikal 

Mühendisliği Lisans 

Merve Portakal Gerekli başvuru 

dokümanlarını 

hazırlamak ve 

dokümantasyon 

yapmak 

Pamukkale 

Üniversitesi 

2 Biyomedikal 

Mühendisliği Lisans 

Zeynep Sarımehmet Telefon uygulaması 

Tasarımı ve yazılım 

Pamukkale 

Üniversitesi 

2 Biyomedikal 

Mühendisliği Lisans 

Busenur Tiryaki Sponsor arayışı ve 

sosyal medya 

yöneticiliği 

Pamukkale 

Üniversitesi 

2 Biyomedikal 

Mühendisliği Lisans 
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