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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Tedavi sırasında kan alma, damar yolu açma gibi işlemlerde karşılaşılan zorluklar ve deneme 

yanılmalar hastalara ve sağlık personeline sıkıntı oluşturmaktadır. Bu çalışmada, vücutta 

bulunan kan damarlarının yakın kızılötesi ışınlarla tespiti ve kan damarlarının yerini bir 

projeksiyon cihazı ile göstererek başarısız enjeksiyon denemelerinin önüne geçmeyi 

sağlayacak bir sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle kan damarları zor tespit edilen 

obez, ince damarlı ve pediatrik hastaların işlemlerinde önemli bir kolaylık sağlanması 

beklenmektedir. Sistemin çalışma prensibi, kanda bulunan demir, kükürt gibi elementleri 

üzerinde bulunduran hemoglobinin kızıl ötesi ışınları soğurmasına dayanmaktadır. Çalışma 

süresince aşamalı olarak iki prototip üretilmiştir. İlk prototip 740nm kızıl ötesi power LED, 

uygun filtre, kamera ve görüntü işleme amacı ile kullanılan mini bilgisayardan oluşmaktadır. 

Yapılan denemelerde hemoglobinin 800±100nm aralığında kızıl ötesi ışınları soğurduğu ve 

ışık kaynağının spektrumunun genişletilmesinin daha verimli olacağı sonucuna varılmıştır. 

İkinci prototipte 3 farklı 740nm, 850nm ve 940nm LED’ler kullanılarak soğurma aralığı 

genişletilmiştir. Ayrıca, sağlık personelinden alınan geri dönütler doğrultusunda sistem 3 

eksende rahatça hareket eden bir platform üzerine monte edilerek fiziki yapısı da 

geliştirilmiştir. Elde edilen kızıl ötesi görüntünün işlenmesi için Python programlama dili ve 

OpenCV görüntü işleme kütüphanesi kullanılmıştır. Tkinter kütüphanesi ile program ara 

yüzünün kullanıcı dostu olması için geliştirmeler yapılmıştır. Görüntü işleme yazılımı ile 

doku üzerinde karanlık bölge olarak kalan damarlar belirlenerek farklı bir renk ile 

gösterilmiştir. Eş zamanlı olarak damar tespiti yapabilen sistemin daha portatif hale 

getirilmesi ve istenen bölgesi lazer projektör ile belirlemesi gibi geliştirmeler yapılabileceği 

düşünülmektedir. Sağlık teknolojileri alanında yapılacak bu tür çalışmaların ülkemizin 

stratejik önemi bulunan bu alanda gelişmesine katkıda bulunacağı umulmaktadır. 

2. Problem/Sorun: 

2019 yılı itibariyle yaptığımız ithalatın 4.505.107 bin $ kadarını da yurtdışından alınan optik, 

fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve 

aksesuarı meydana getirmektedir [1]. Türkiye’de tıbbi cihaz üreten firmalar olmasına rağmen 

bu firmalar diğer büyük firmalarla baş edebilecek güçte değillerdir [2]. 

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın 2017-2021 yılları için yayınladığı tıbbi cihaz sektörü planının 

amacı “Ülkemizde tıbbi cihaz alanında yerli ürünlerimize olan güveni artırarak katma değeri 
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yüksek tıbbi cihazların üretimini teşvik etmek, yaygınlaştırmak, kamu-üniversite-sanayi 

işbirliğini geliştirerek tüm kaynakların etkin kullanıldığı, güvenli ürünlerle sürdürülebilir ve 

rekabetçi bir tıbbi cihaz pazarına erişmek” olarak belirtilmiştir [3]. Damarların 

görüntülenebilmesi sayesinde de insanlara kan alma veya enjeksiyon gibi tıbbi müdahalelerin 

uygulanması kolaylaşmaktadır. Dünyada her gün 500 milyon enjeksiyon (kan alma, serum, 

aşı vb.) uygulaması gerçekleşmektedir. Yapılan müdahalelerin %95,2 – 97,3 civarındakilerde 

başarılı olunurken kalan 14 milyon civarındaki işlemde 2. ve sonraki denemelerde başarı 

sağlanmıştır 14.000 civarındaki işlemde ise 4. ve daha sonraki denemelerde başarılı olunduğu 

görülmüştür [4]. 

Proje “İnsan vücudundaki kan damarlarının eş zamanlı olarak görüntülenmesini sağlayacak 

kullanışlı ve ucuz bir cihazın üretilmesi sağlanabilir mi?” sorusuna cevap aramaktadır.  

Projenin alt problemleri ise “İnsan kan damarları eş zamanlı olarak görüntülenebilir mi?”, 

“Kan damarlarının görüntülenmesini sağlayacak yerli yapım bir tıbbi cihaz üretilebilir mi?”, 

Günümüzde damar yolu açma ve enjeksiyon işlemleri sırasında yaşanan başarısız girişimleri 

engellemek amacıyla X ışınları veya ultrasonik dalgalar kullanılabilir. Ancak bu yöntemler 

görüntüleme yapabilmek için kana bazı maddelerin enjekte edilmesini gerektirir. Bundan 

dolayı acil ve genel kullanım için uygun değildirler [5]. Yabancı ülke ve firmalar tarafından 

bazı ürünler üretilmiştir. Bunlardan ülkemizde en yaygın olanları 45 hastanede kullanılan ve 

fiyatı 2100 Euro civarında olan “AccuVein” markalı ürün ve Türkiye’de yalnızca Samsun 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunan “Christie” firması tarafından 

üretilen ve damar bulmada %100 başarı sağlayan VeinViewer’dir. Bu cihazın fiyatı ise 

57.000 TL’dir [6]. Ülkemizde yapılan çalışmalardan bazıları; ODTÜ ve bazı meslek 

liselerinde eğitim alan öğrenciler damar görüntüleme cihazları, Sakarya Üniversitesi’nde 

Ömer Faruk Boyraz tarafından mobil damar görüntüleme cihazı, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Biyomühendislik Bölümü öğrenim üyeleri uygulandığı yüzeydeki damarları ısı farkı 

sayesinde gösteren bir jel [4] şeklinde özetlenebilir. 

3. Çözüm  

Çeşitli yöntemler incelendiğinde damar görüntüleme için en uygun yöntemin elektronik 

cihazlar vasıtasıyla olacağı düşünülmektedir. Bu projede de insan vücudunda bulunan kan 

damarlarının kızılötesi ışınlar sayesinde eş zamanlı olarak görüntülenmesinin 

kolaylaştırılmasını sağlayacak kullanışlı ve ucuz bir tıbbi aracın üretilmesi ana amaç olarak 

belirlenmiştir. Bu projede üretilen ürünün bugüne kadar üretilmiş diğer ürünlere göre 

avantajları şunlardır: 

1. Elektronik bir alet olması sebebiyle jel gibi sürekli yenilenmeye gerek duymamaktadır. 

2. Kızılötesi ışınların eş zamanlı olarak okunması sayesinde damar görüntüleri eşzamanlı 

olarak görüntülenebilmektedir. 

3. Büyük ve pahalı makinelerle yapılan bu işlemi ucuz bir şekilde kısa sürede yapmaktadır. 

Damar bulma sağlık teşhis ve müdahalelerde oldukça önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar 

medikal ortamlarda çok sık uygulansa da bebek, obez ve yaşlılarda tecrübeli ve yetenekli 

sağlık personeli için bile oldukça zor bir görevdir. Bu sorunu çözmek için, son zamanlarda 

kızılötesi ışık kullanan çeşitli cihazlar ticari olarak piyasaya sürülmüştür. Bu çalışmada, yakın 

kızılötesi (NIR) ışık kullanılarak yeni bir damar görselleştirme cihazı geliştirilmesi 
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amaçlanmıştır. Proje süreci boyunca iki adet prototip geliştirilmiştir. İlk tasarlanan 

prototipten hareketle ürünün eksik ve hatalı yönleri tespit edilmiş ve bunları gidermek üzere 

ikinci bir prototip üretilmiştir. 

 3.1. Mekanik Bileşenler: 
Tablo 1: Mekanik Bileşenler 

Şekil 1: Farkı kızılötesi filtrelerden 

alınan sonuçlar [8] 
Şekil 3: 

Alüminyum Sigma 

Profil 

Şekil 4: Üç boyutlu parça 

tasarımları 
Şekil 4: Üç boyutlu parça 

tasarımları 

  
  

Şekil 2: Kullanılan kızılötesi filtrenin 

ışığın dalga boyuna göre geçirgenlik 

yüzdesi [9] 

Şekil 3: 

Alüminyum Sigma 

Profil 

Şekil 4: Üç boyutlu parça 

tasarımları 
Şekil 5: Alüminyum 

PowerLed soğutucu 

 
   

Kızılötesi Filtre: Kızılötesi filtreler genellikle fotoğrafçılık için kullanılır. Kızılötesi filtreler 

üretildikleri değer aralığındaki kızılötesi ışınların geçişini sağlarken farklı dalga boylarındaki 

ışınların geçişini engeller [7]. Bu projede kullanım amacı ise kızılötesi ledlerden çıkan ve 

damarlar tarafından soğurulan kızılötesi ışınların filtrelenerek kamerada daha net bir biçimde 

görüntü oluşumunu sağlamaktır. İlk prototipte MASSA IR Filtre (850nm 67mm) 

kullanılmıştır. Bu filtre her ne kadar damarların konumunu gösterse de istenilen netlikte 

görüntü elde edilememiştir. Ayrıca kızılötesi ışığı geçirgenliği istenilen verime 

ulaşamamıştır. Dalga boyu geçirgenlik aralığının az olması ve de tasarıma uygun olmayan bir 

büyüklükte olması sebebiyle ikinci prototipte filtre değişikliğine gidilmiş ve B+W 37mm 87C 

IR Filtre kullanılmıştır. İlk kullanılan filtre sadece 850 nm dalga boyundaki ışınları 

görüntüleyebilirken 2. prototipte kullanılan ise 940 nm’ye kadar görüntüleme 

yapabilmektedir. Ayrıca bu filtre istediğimiz dalga boyu aralığını görüntü üzerinde eski 

filtreye göre daha az bozulma meydana getirerek spesifik bir şekilde görüntü almamızı 

sağlamaktadır. Bu durum görüntü kalitesi üzerinde doğrudan bir etki oluşturmaktadır. 

Prototip Gövdesi: Elektronik bileşenlerin yerleştirilebilmesi için ilk prototipte alüminyum 

sigma profil kullanılması uygun görülmüştür. Alternatif profiller incelenerek 30mm x 30mm 

ölçülerinde olan profiller tercih edilmiştir. Birinci prototipin uygulanması sırasında gövde 

bileşenlerinin sabit bir tasarıma sahip olması nedeniyle sadece el ve el bileği görüntülemesi 

yapılabilirken vücudun başka bölümleri için uygulanması sorun oluşturmaktaydı, bundan 

dolayı ikinci prototipte gövde tasarımında değişikliğe gidilmiş ve daha hareketli ve uygulama 

kolaylığı sağlayan bir gövde tercih edilmiştir. 

3D Parçalar: Damar görüntüleme cihazına ait kamera, filtre ve ekranı cihaz gövdesine 

montajlamak amacıyla, üç boyutlu katı modelleme programı olan Solidworks kullanılmıştır. 
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Öncelikle kâğıt üzerinde karakalem deneme çalışmaları yapılmış ve daha sonra da ilgili 

program kullanılarak tasarım tamamlanmıştır.  

3.2. Elektronik Bileşenler 

Tablo 2: Elektronik Bileşenler 

 
 

 

 

 

Şekil 6: Raspberry 

Pi 3 Model B 

Şekil 7: Rapberry Pi 

4 Model B 

Şekil 8: 1-3W 

infrared 850nm 

PowerledPowerlux 

Şekil 9:Raspberry Pi 

7” Dokunmatik Lcd 

Ekran 

Şekil 10: Raspberry 

Pi V2.1 Kızılötesi 

Kamera 

Raspberry Pi: Bu projedeki amacı ise kızılötesi kameradan gelen verilerin işlenerek 

monitöre aktarılmasını sağlamaktır. İlk prototipte Raspberry Pi 3 Model B tercih edilse de 

ikinci prototipte Rapberry Pi 4 Model B kullanılmıştır. 

Işık Kaynağı: Birinci prototipte 6 adet powerled kullanılmıştır. 1 Watt gücünde olan bu 

ledler 850 nm dalga boyuna sahip ışık yaymaktadırlar. Bu sayede 850 nm dalga boyundaki 

kızılötesi ışınlar deri altına geçerek damarlardaki kan tarafından soğurulurlar. Böylelikle 

damarlar daha koyu ve belirgin bir şekilde görülebilir. İkinci prototipte ise görüntüleme 

yapılacak dalga boyu aralığını arttırmak amacıyla 850 nm’lik ledlerin yanında 940 nm’lik 

ledlerde kullanılmıştır. İkinci prototipte kullanılan ledler sayesinde görüntüleme için 

kullanılan kızılötesi ışığın dalga boyu aralığı 850-940 nm arasına çıkarılmıştır. Birden çok 

dalga boyuna sahip kızılötesi ışınlar kullanılması sayesinde daha geniş bir dalga boyu aralığı 

gözlenerek damar konumunun daha kesin bir şekilde hesaplanması amaçlanmıştır. 

Raspberry Pi V2.1 Kızılötesi Kamera: Bu projede Raspberry Pi V2.1 kızılötesi kamera 

kullanılmıştır. Kullanım amacı ise 850nm dalga boyuna sahip ledlerden gelen ve damarlar 

üzerinden yansıyan kızılötesi ışınların algılanmasını sağlamaktır. 

3.3. Yazılımsal Bileşenler 

Raspbian OS: Raspbian OS Raspberry Pi Geliştirme Vakfı tarafından desteklenen Raspberry 

Pi için tasarlanmış Debian dağıtımını kullanan Linux tabanlı bir işletim sistemidir. 

Python: Yapılan damar görüntüleme aletinin kameradan alınan verileri işlemesi için Python 

programlama dili kullanılmıştır. Programlama hızını arttırır. Söz dizimi diğer dillere göre 

temiz ve basit olduğundan okumak ve yazmak daha kolaydır. Ayrıca Python’un popülaritesi 

gün geçtikçe artmaktadır [10].  Numpy Kütüphanesi: Numpy bilimsel veri işlemleri için 

temel bir pakettir. Birçok bilimsel işlem yeteneğinin yanı sıra NumPy çok boyutlu ve verimli 

bir veri kabı olarak kullanılabilir. Keyfi veri tipleri tanımlanabilir. Bu ve benzeri özellikleri 

NumPy'nin çok çeşitli veri tabanıyla sorunsuz ve hızlı bir şekilde bütünleşmesini sağlar [11].  

OpenCV Kütüphanesi: “OpenCV, bir resim ya da video içindeki anlamlı bilgileri çıkarıp 

işleyebilmek için INTEL tarafından C ve C++ dilleri kullanılarak geliştirilmiş, açık kaynak 

kodlu bir “Bilgisayarla Görme” kütüphanesidir [12]. Kütüphane hem klasik hem de son 

teknoloji bilgisayarlı görme ve makine öğrenimi algoritmalarından oluşan kapsamlı bir dizi 

içeren 2500'den fazla optimize edilmiş algoritmaya sahiptir [13]. Bu kütüphane projede 
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kameradan gelen görüntülerin okunması ve filtrelenerek damar görüntüsünün eşzamanlı 

olarak netleştirilmesi amacıyla kullanılmıştır. 

4. Yöntem 

Projenin tasarım süreci boyunca Tablo 1’deki mühendislik tasarım süreci temel 

alınmıştır.Aydoğan Eker 2009’a göre başlangıçta prototip tasarımı için çok sayıda opsiyon 

bulunmakta. Bu sebeple tüm malzemeler göz önüne 

alınmalı ve amaca uygun olup olmadığı 

değerlendirilmelidir.  

Malzeme seçiminde projenin amacına uygun gerekli 

malzemelerin özellikleri analiz edilmiş, bu analizler 

doğrultusunda uygun malzemelerin seçimi 

gerçekleştirilmiştir. Aydoğan Eker 2009’a göre 

malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken ana 

faktörler şunlardır: Mekanik mukavemet, tasarım, 

stabilite, imal edilebilirlik, elde edilebilirlik, amaca 

uygun özel özellikler ve maliyet dikkat edilmesi 

gereken unsurlar arasında yer almaktadır. Biz çalışmada 

projenin amacına uygun olan prototipi geliştirmek 

amacı ile Eker’in bahsettiği malzeme seçimindeki ana faktörler dikkate alınmıştır [20]. 

Prototipin Geliştirilmesi: Yapılan araştırmaların sonucunda birden çok damar görüntülenme 

cihazı incelenmiş ve içlerinden bir tanesinde karar kılınmıştır. Bu 

cihaz tasarımı en üstte kızılötesi kamera kamera, ortada kızılötesi 

filtre ve yanlarına yerleştirilmiş kızılötesi ledler ve son olarak alt 

tabanda görüntülenecek obje olacak biçimdedir. 

Birinci prototipte damar görüntüleme cihazının iskeleti hareketsiz 

alüminyum sigma profillerden oluşmaktadır. Sistem için tasarlanan 

3D parçalar sigma profille birleştirilmiştir. Bunlar 

dokunmatik ekranı profiller üzerinde tutmak için 

gerekli olan parça ve profilin alt kanalına 

yerleştirilerek kızılötesi filtre, kızılötesi kamera ve 

NIR ledleri hastanın hedef dokusuna bakacak şekilde 

tutan profile geçen parçadır. Üzerindeki vida delikleri 

sayesinde birbirine vidalanmış Raspberry Pi ve 7” 

dokunmatik ekran profillere sabitlenmiştir. 

İkinci prototipte sabit bir gövde tasarımından ziyade 

hareketli parçalara sahip olan bir gövde tasarımı 

kullanılmıştır. Masa üzerine sabitlenen bir tasarıma 

sahip olan yeni gövde bir masa lambası gövdesi üzerine tasarlanmıştır. Kızılötesi kamera, 

kızılötesi ledler ve elektronik bileşenler gövdenin hareketli olan üst kısmına yerleştirilmiştir. 

Bunun için yeni 3 boyutlu parça tasarımları tasarlanarak gövde üzerine montaj işlemleri 

yapılmıştır. 

Tablo 3: Mühendislik tasarım 

tablosu [19] Aktaran: [21] 

Şekil 11: Parçaların 

Yerleşimi [22] 

 

Şekil:12 Platform Parçalarının Tasarımı 
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Kızılötesi Aydınlatma Sisteminin Kurulması: 

Kızılötesi ışınlar insan derisinin altına geçebilen 

frekansa sahiptir. Ayrıca kanda bulunan maddeler 

tarafından absorbe edilebilen bir ışın spekturumuna 

ihtiyaç vardır.  Bu her iki durumda kızılötesi ışınlar 

tarafından karşılanmaktadır. “Kızılötesi ışık hem insan 

derisi altına geçebilir hem de kanda bulunan 

karboksillenmiş maddeler tarafından soğurularak 

damarların koyu renkte görüntülenmesini 

sağlamaktadır” [14]. 

Şekil 13’ye bakılarak kanda bulunan Hb ve HbO2 

moleküllerinin kızılötesi ışını dalga boyuna göre absorbiyonları görülmektedir. 

Bundan sonra ise kızılötesi ledlerin nasıl yerleştirileceği mühim bir meseledir. 3D led tutucu 

tasarımında görüleceği üzere NIR ledler lensin çevresine çember şeklinde dizilmiştir. Bu 

sayede kızılötesi filtre ve kızılötesi kamera altında kalan alan verimli bir şekilde 

aydınlatılmıştır [5] [6] [14] [15].  

Filtre Sistemi: Kullanılan kızılötesi filtre sadece kızılötesi ışınları 

geçiren ve diğer ışın türlerini tutması sonucu görüntü parazitini azalttığı 

ve damarların daha net bir biçimde görülmesini sağladığı için 

kullanılmıştır. Bu filtrenin kullanılması sonucu siyah-beyaz bir görüntü 

elde edilmiştir. 

Kamera: Sistemde kullanılan kameranın filtreden geçen kızılötesi 

ışınları algılayabilmesi gerekmektedir. Bunun için ya özel bir kamera 

kullanılmalı ya da normal kameraları içinde bulunan kızılötesi ışın 

kesme filtresinden arındırmak kullanılmak gerekmektedir [5] [14]. 

Damarın Tespit Edilmesi ve Görüntü İşleme: Alınan görüntünün damar tespiti için 

kullanılmasında bazı işlemler uygulanarak görüntünün gürültülerden kurtulması ve 

işlenebilecek hale gelmesi gerekmektedir. Çünkü alınan 

görüntü damarların yerinin tespitinden ziyade sadece 

onları koyu renkte göstermektedir. Bundan dolayı 

görüntü üzerinde bazı işlem basamakları uygulanır ve 

damarların görüntüsü çevresindeki faktörlerden 

ayrılarak görüntülenebilir bir hale gelir. Bu süreçte Renk 

uzayı işlemleri, yerel eşikleme [16], Kontrast Sınırlı 

Adaptif Histogram Eşitleme (CLAHE) [17], Ortanca 

(Medyan) Filtre [18] kullanılmıştır.  

Morfolojik İşlemler: Birinci prototipten farklı olarak ikinci prototipte görüntü işleme 

basamaklarına morfolojik işlemler de eklenmiştir. Temel olarak morfolojik işlemler 

aşındırma ve genişletme adı verilen iki ana işleme dayanır. Bu projede uygulanan filtrelerin 

anlaşılabilmesi için bu iki fonksiyon temel oluşturmaktadır. Damar görüntülemek amacıyla 

geliştirilen birinci ve ikinci prototiplerin yazılım ekranı ve prototip görüntüleri Tablo 4’ te 

görüldüğü gibidir. 

Şekil 13: Oksijen taşıyan ve 

taşımayan hemoglobinin dalga 

boyuna göre kızılötesi ışığı emmesi 

[14] 

Şekil 14: Kızılötesi 

filtrenin çalışma 

prensibi 

Şekil 15: CLAHE yönteminin 

uygulanması [16] 
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Tablo 4: Birinci ve ikinci prototiplerin görüntüleri 

 

 

 

 

 

1

. 

    

 

 

 

 

2

. 

   Geliştirilen sistem sonucunda elde edilen damar görüntüleri dört ayrı ekranda gösterilebilir 

durumdadır. Birinci ve ikinci prototip görüntüleri Tablo 5’te karşılaştırılmaktadır. 
Tablo 5: Prototiplerden elde edilen damar görüntülerinin karşılaştırılması 

 Bilek İçi El Sırtı (Açık) El Sırtı (Kapalı) 

İlk 

Prototipten 

Elde Edilen           

Görüntüler 

   

İkinci 

Prototipten 

Elde Edilen   

Görüntüler 

   

Elde ettiğimiz prototipi enjeksiyon işlemlerinde sorun yaşayan kişiler üzerinde test edilmiştir. 

Damar yollarının bulunamamasından şikayetçi olan bu kişiler damar görüntüleme 

sisteminden oldukça memnun kalmışlardır. Kan alma, serum takma gibi enjeksiyon 

işlemlerini sürekli uygulayan tıbbi personele cihaz hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Bu 

cihazın kullanımının hastaların damar yolunu bulmada büyük kolaylık sağlayacağı yönünde 

geri dönüt alınmıştır. Ayrıca hareketli bir gövdeye sahip görüntüleme cihazının 

kullanılabilirlik açısından daha uygun olduğu görülmüştür. 
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Bu projede sonuç olarak el ve bilek damar görüntüleri elde edilmiştir. Elde edilen görüntülere 

bakılarak bu projenin hedef kitlemize uygulanacak olan enjeksiyon işlemleri için uygun 

olacağı görülmüştür. Yurt dışından ithal edilen muadillerine göre daha uygun bir maliyete 

sahip olması nedeniyle ülke genelindeki hastanelerde yaygınlaşması daha kolay olacaktır. Tıp 

personeli eğitimleri sırasında kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Damar görüntüleme cihazlarının ülkemizde kullanımı sadece birkaç hastane ile sınırlı 

kalmaktadır. Bu proje ortaya yerli bir biyomedikal ürün koyarak hastaların sorunlarına çare 

bulmakta ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmaktadır. Böylece yerli bir biyomedikal 

cihaz üretilmesi ve Türkiye’nin dünya tıbbi cihaz sektöründeki payının artması sağlanacaktır. 

Çalışma kapsamında yapılan ikinci prototip ilkinin eksiklerinden yola çıkarak 

oluşturulmuştur.  

Prototip üzerinde yapılan değişiklikler şunlardır: Prototipin gövdesi hareketli bir parça ile 

değiştirilerek deri yüzeyinin daha kolay görüntülenmsei amaçlanmıştır. Kullanılan kızılötesi 

LED’lerin dalga boyu aralığı 3 farklı LED kullanılarak genişletilmiştir. Bu sayede 

görüntüleme kapasitesi ve kalitesi artırılmıştır. Kullanılan kızılötesş filtre değiştirilerek daha 

seçici bir filtreleme sistemi oluşturulmuştur ve görüntü üzerindeki görsel gürültü en aza 

indirilmiştir. Çok fazla ısınan LED’ler için alüminyum soğutucular kullanılarak bu sorunun 

önüne geçilmiştir. Kullanılan mikrobilgisayar daha hızlı bir versiyonu ile değiştirilmiştir. 

Daha önceki sistemde tam olarak uygulanamayan görüntü işleme basamakları yazılım 

üzerinde yapılan güncellemeler sayesinde etkin şekilde uygulanmakta ve görüntü kalitesini 

artırmaktadır. 

Şu an prototipi geliştirmek için üzerinde çalışılan ve yapılması planlanan konular: 1. 

Elde edilen görüntünün projeksiyon yöntemi ilke deri yüzeyine yansıtılması 2. LED’lerin ve 

mikrobilgisayarın güç tüketiminin azaltılarak portatif prototip için hazır hale getirilmesi 3. 

Görüntü işleme basamaklarının manuel olarak kontrol edilen değerlerinin değişem ortam 

şartlarına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanması. 4. Sistemdeki güç yönetiminin (LED’lere 

ve mikrobilgisayara) verilen güç miktarının yine yazılım ile kontrol edilmesi. 5. Damar tespiti 

için yapay zekâ uygulamalarından faydalanılarak kullanıcıya yardım edilmesi 6. Hastanın 

damar haritasını içeren bir database’in oluşturulmasına katkı sağlamak ve bu verileri geleceğe 

dönük olarak kullanabilme yeteneğinin kazandırılması 7. Görsel olarak tespit edilebilecek 

damar bozukluklarının ve bununla alakalı hastalıkların tespitine yardım etmek 

 Birinci Prototip İkinci Prototip 

Gövde Sabit alüminyum sigma profil Hareketli gövde 

Led 850 nm PowerLed 850 ve 940 nm PowerLed 

Kızılötesi Filtre MASSA IR Filtre (850nm 67mm) B+W 37mm 87C IR Filtre 

Led Soğutma 

Sistemi 

Yok Alüminyum PowerLed soğutucu 

Anakart Raspberry Pi 3 Model B Raspberry Pi 4 Model B 

Morfolojik İşlemler Yok Açma, kapama ve aşındırma 

Tablo6: Birinci ve ikinci prototipin malzemelerinin karşılaştırması 
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Bu çalışmayı diğerlerinden ayıran yönler şunlardır: Elektronik bir alet olması sebebiyle 

jel gibi sürekli yenilenmeye gerek duymamaktadır.  Kızılötesi ışınların eş zamanlı olarak 

okunması sayesinde damar görüntüleri eş zamanlı olarak görüntülenebilmektedir. Büyük ve 

pahalı makinelerle yapılan bu işlemi daha ucuz bir şekilde kısa sürede yapmaktadır.  

Kızılötesi jel filtre gibi ulaşılması zor ve kısa ömürlü filtre sistemi kullanmamaktadır. 

Üzerinde bir mikrobilgisayar bulundurması sayesinde geliştirme ve yeniliklere açıktır. 

Türkiye’de daha önce sabit görüntüleme cihazları tasarlanmış olsa da bu düzeyde gelişmiş ve 

hareketli gövde tasarımına sahip bir cihaz çalışması ilk defa tarafımızdan yapılmıştır. 

Gönderdiğimiz ışınlardan üçü de farklı dalga boylarında aydınlatma sağlamaktadır.  

6. Uygulanabilirlik 

Bu çalışma sonucunda ortaya çıkarılan ürün aktif bir şekilde damar tespiti yapabilmektedir ve 

medikal kullanım için uygun olduğu düşünülmektedir. Üzerinde hala birçok değişiklik ve 

geliştirme yapılma imkânı bulunmasına rağmen sahip olduğu düşük fiyat ve deri yüzeyine 

yakın damarları bulmada yüksek doğruluk oranı ile rakipleri ile karşılaştırıldığında avantaj 

sağlamaktadır. Ayrıca, yurtiçinde bulunan hastanelerde yurtdışından ithal edilen 

muadillerinin yüksek fiyatları sebebiyle kayda değer herhangi bir damar tespit cihazı etkin bir 

şekilde kullanılmamaktadır. Bundan dolayı yurtiçi piyasada talep edilen bir ürün olacağı 

düşünülmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

İçinde bulunduğumuz durumda üzerinde çalıştığımız aşama tamamlanmış ver sonuç olarak 

ikinci prototip üretilmiştir. Bir sonraki aşamanın yüz yüze rahat bir çalışma ortamı elde 

edilene kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Bundan dolayı önümüzde dönemdeki harcama 

miktarı ve çalışma takvimi henüz belirlenmemiştir. 2. prototipin maaliyeti ise yaklaşık olarak 

1000 TL gibi görece az bir maliyetle üretilmiştir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Hedef kitlemiz damar yolu bulunamayan hastalardır. Genel olarak incelendiğinde bu grup 

pediatrik, geriatrik, aşırı kilolu, kanser hastaları, sürekli hastalar ve acil durumda müdahale 

edilen hastalardır. 

9. Riskler 

Prototipin son ürüne dönüştürülmesi sırasında karşılaşılabilecek sorunlar şunlardır: 

Güç tüketimi: Kızılötesi LED’ler şu anki haliyle fazla miktarda güç tüketimii yapmaktadır. 

Nihai hedefimiz olan portatif bir cihaz üretebilmek için bu tüketimin optimize edilmesi 

gerekmektedir. 

Isınma: Kızılötesi LED’lerin ve kullanılan mikrobilgisayarın kısa süreli kullanımında 

herhangi bir ısınma sorunu gözlenmese de uzun süreli kullanımlarda bir sorun olup 

olmayacağı hakkında bir ölçüm yapılmamıştır. 
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