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Bilgisayara iletilen beyin dalgalarıyla, psikolojik hastalıklara 

r e h a b i l i t a s y o n

İnsanların beyin dalgaları sinyallerini işleyen 
sistemler geliştiren Minder Bilişim, psikolojik 
tedavide EEG ile ilgili bozuklukların teşhisine 
destek olup rehabilitasyonunu kolaylaştıran 
projesini Mayıs’ta tamamlayacak.

Ülkemizde faaliyet gösteren teknoparklarda 2011’de geliştirip 
bilişim sektöründe uygulamaya konulan “ödüllü/başarılı” 
projeleri tanıtmayı amaçladığımız “Dosya” sayfalarımıza, 
Minder Bilişim adına Ahmet Engin Bayrak, sorularımızı 

yanıtlayarak katkı verdi.  ODTÜ-KOSGEB Teknoloji Geliştirme 
Merkezi’nde faaliyet gösteren Minder Bilişim, bilişsel bilimler, 
yapay zekâ ve makine öğrenme ile ilgili yazılım mimarileri projeleri 
üzerine çalışıyor. Şirket, 20 Kasım 2009’da kuruldu.  Akademik bilgi 
ve deneyiminin yanında sahip olduğu teknolojik yetkinliği insanlık 
için pratik yarara dönüştüren Minder Bilişim,  2009’da ODTÜ Yeni 
İşler Yeni Fikirler Yarışması En iyi Teknoloji Fikri, TÜBİTAK 
Teknogirişim Desteği ile 2010’da TÜBİTAK KOBİ 
AR-GE Desteği ödül ve desteği kazandı.Minder 
Bilişim’in proje portföyünde yer alan projeler 
şunlar: Yüz ifadeleri ile bilgisayar kontrolü 
(Mimik Projesi); Beyin dalgaları ile bilgisayara 
komut verme ve akıllı kontrol sistemleri 
(P300 Projesi); Yüz ifadeleri ve beyin dalgaları 
ile oynanan oyunlar; Beyin dalgaları temelli 
beynin 3D görüntü oluşumu ve yorumlanması 
(Kahin Projesi); Nöropazarlama; Duygu temelli 
bilgisayar programları (Affective Computing); 
Beyin Dalgaları ve Yüz İfadeleri ile Mobil ve Tablet 
Kontrolü.
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-“Beyin Bilgisayar Arayüz Aletleri Kullanarak Psikolojik 
Rehabilitasyon ve Karar Destek Sistemi” projesi, hangi ihtiyacı 
karşılamak için, kim tarafından ne zaman geliştirildi/başlatıldı? 
Tam olarak adı, amacı ve hedefiniz neydi? Bütçe/maliyeti nedir? 
Amaç ve hedefinize ulaşabildiniz mi? Proje kapsamında neler 
yapıldı,  şu anda hangi aşama? Geliştirilen çözüm/ürün, piyasada 
satışa sunuldu mu, ne kadar/kaç tane satıldı? Nasıl bir katma değer 
yaratıldı?

-Kısaca Mindolog adını verdiğimiz “Beyin Bilgisayar Arayüz Aletleri Kullanarak 
Psikolojik Rehabilitasyon ve Karar Destek Sistemi” projesi, Minder Bilişim 
tarafından 2010 yılının Kasım ayında başlatıldı. Her geçen gün teknolojik açıdan 

gelişen ve yetenekleri 
artan beyin bilgisayar 
arayüzü (BBA) aletleri 
sayesinde insanların 
beyin dalgaları 
(Elektroensefalografi 
-EEG sinyalleri) 
bilgisayara kolaylıkla 
iletebiliyor. 

Minder Bilişim olarak, 
bilgisayara ilgili 
donanımlarla iletilen 
EEG sinyallerini işleyen 
sistemler geliştiren bir 
yazılım ve entegrasyon 
firmasıyız.  

 Proje, psikolojik tedavide EEG ile 
ilgili bozuklukların teşhisinde destek 
olmak ve neuro-feedback yöntemi ile 
uygulanacak seanslarla ilgili hastalıkların 
rehabilitasyonunu kolaylaştırmayı amaçlıyor.  
Bütçesi yaklaşık 400 bin TL olan proje. 
2012’nin Mayıs ayında tamamlanacak. Yazılım 
kısmı tamamlanan projede, sistemde kullanıcı 
testleri ve veri toplama aşamasına gelindi. 
Henüz net satış olmamakla birlikte birçok 
psikolojik tedavi merkezi ile öngörüşme 
yapıldı.

- Aldığınız bir ödül var mı? Projenizin 
içeriği, yarattığı katma değer, 
farklılığı-özelliği-önemi, topluma 
katkısı ve kazandırdıklarını açıklar 
mısınız? 
-Projemiz, TÜBİTAK’ın yenilikçi ve teknolojik 
katma değeri yüksek projeler için sağladığı 
1507 Ar-Ge desteğini almaya hak kazandı. 
Tamamı Türk mühendislerin geliştirdiği milli 
bir yazılım sistemi ortaya konulurken proje 
ile teknolojik yetkinliği arttırılmış iş gücü 
oluşturuldu. Bu iş gücü ve ürünün uluslararası 
bir değer yaratarak ülkeye kazanımları olması 
hedefleniyor.

- Projeniz için kullanılan donanım/
yazılım ve görevli elemanlara ilişkin 
bilgi verir misiniz? Proje kapsamında 
kaç kişi görev yapıyor?

-Projede aktif olarak 4 bilgisayar mühendisi 
çalışıyor. Hepsi ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği 
mezunu olan ekipten, 1’i Bilgisayar 
Mühendisliği’nde doktora, 1’i Bilişsel 
Bilimler’de doktora ve 1’i Bilişsel Bilimler’de 
master çalışmalarına devam ediyor.  Aynı 
zamanda farklı üniversitelerden hocalarla 
danışmanlık çalışılması yürütülüyor.

-Ülkemizin “İnovasyon” alandaki 
mevcut durumu ve eksiklikleri 
konusundaki görüşlerinizi alabilir 
miyiz? 

İnovasyon projelerinin geliştirilip 
uluslar arası arenada pay 
alabilmesinin önündeki engeller 
nelerdir? Bu engellerin kalkması için 
neler yapılmalı?  Çözüm önerileriniz, 
Hükümet’ten beklentileriniz nelerdir? 
Bu alanda farkındalık yaratmak adına 
neler yapılabilir? Sizce, ülkemizin 
gelecekte bu konuda dünyaya öncülük 
yapacağı fırsatlar var mı? Bunları 
açıklayabilir misiniz?

-Genç ve eğitimli nüfusun yüksek boyutta 
olması nedeniyle inovasyon için hazır olan 
bir toplum olduğumuzu düşünüyoruz. Eğitim 
kalitesinin her üniversitede arttırılması ile 
bu potansiyelin uluslar arası arenadan pay 
alması mümkün olacaktır. Teknolojiyi ve 
inovasyonu desteklemekte olan hükümetin bu 
desteğini tüm ülke genelindeki üniversiteler 
seviyesine de aktarmasını bekliyoruz. 
Yazılım teknolojilerindeki mevcut yetenek 
ve eğilimleri gördükçe gelecekte bu alanda 
dünyaya öncü olabilme fırsatını görüyoruz.

-Çalışmalarınız kapsamda kimlerle 
işbirliği yapıyorsunuz? Herhangi 
bir kurum, kuruluş veya 
sivil toplum örgütünden 
yardım, destek veya 
sponsorluk alıyor 
musunuz?

- TÜBİTAK dışında 
yardım, destek 
ve sponsorluk 
almıyoruz.
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