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1. Proje Özeti (Proje Tanımı): 

 

Projemiz kan grubunu hızlı tespit etmek üzerine tasarlanmış bir cihazdır. Kanın 

çökelmesini kamera ile algılayıp, görsel işleme yöntemiyle kan grubunu tespit eden 

cihazımız klasik yöntemlerden farklı olarak çalışmaktadır.  

Cihazımız kan transfüzyonu gereken durumlarda bireylerin kan gruplarını hızlı ve doğru 

sonuçlarla ölçecektir. Taşınabilir tasarımıyla her durumda kullanıma uygundur. 

Özellikle afet gibi acil durumlar için ambulanslarda taşınabilir. 

Acil ve kan grubu tespiti yapılamayan durumlarda genel verici olarak 0- kan grubu 

kullanılmaktadır. Kızılay’ın 2005-2012 Yılı Kan Bağışçılarının Kan Grup Dağılımı’na 

baktığımızda 0- kan grubunun ne kadar nadir olduğunu görülebilmektedir.1 Ayrıca 

hastaların kendi kan grubunu almaması durumunda oluşan komplikasyon ve ölüm 

riskini engellemektedir. Kan grubunu hızlı ve yüksek doğrulukla tespit eden cihazımız 

bu durumun önüne geçmektedir. 

 

                      2005-2012 Yılı Kan Bağışçılarının Kan Grup Dağılımı1 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

Dünya Risk Endeksi, 180 ülkenin olağan dışı doğa olayları sonucu ortaya çıkan afet 

riskini belirten bir endekstir. “Maruz kalma” ve “zarar görebilirliğin” çarpımı yoluyla 

her yıl ülke bazında hesaplanmaktadır. Maruz kalma afetler nedeniyle nüfusun ve 

korunan varlıkların tehdidir. Zarar görebilirlik ise toplumun etkilenme derecesidir. 

Risklerin önüne geçmek için önemli bileşenlerden biri ‘başa çıkma’dır. Başa çıkma ise 

davranışlar ve eldeki kaynaklar yoluyla tehlikenin etkilerini en aza   indirme çabasıdır. 

Projemizin temel amaçlarından biri baş etme yetersizliğini düşürmektir.2 

 

Acil müdahale gerektiren vakalarda kan transfüzyonuna ihtiyacı olan hastalara evrensel 

donör kabul edilen 0 Rh negatif kan grubu uygulanır. 0 Rh negatif kan uygulanması 

bazen kişilerde istenmeyen komplikasyonların gözlenmesine ardından ölümüne yol 

açabilir.3 Transfüzyona bağlı ölümlerin %20,8’i kan grubu uyuşmazlığından 
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kaynaklanmaktadır.4 Ambulanslarda kan grubu tespitini yapmaya yönelik bir test cihazı 

bulunmamaktadır, bu sebeple ambulanslarda kan transfüzyonu yapılamamakta ve acil 

durumlarda 0 Rh negatif kan verilmek zorunda bırakmaktadır.  

Hastanelerdeki işlemde uzun prosesler kullanılır, hastaların uzun süre beklemesine 

sebep olur. Kan naklindeki her bir dakikalık gecikme mortalitede %5 artış demektir.5 

 

3. Çözüm: 

 

Afetlerde veya acil kan nakli gereken durumlarda kan grubu tespit edilemediği takdirde 

0 Rh negatif kan uygulanır. Bu tür durumlarda kan grubunun tespit edilememesinin 

sebebi kan grubu tespitinin hala sadece laboraturvarlarda yapılıyor olmasıdır. 

Tasarladığımız cihaz test için steril bir laboratuvar görevi görmektedir. Hem motor hem 

de görsel işleme ile normal işlemden çok daha kısa sürede sonuç alınabilmektedir. 

Portatif olması ve basit kullanımıyla da her zaman ve her koşulda kullanım için tercih 

edilir. 

Günümüzde testler laboratuvarda laborantlar tarafından gerçekleştirilmektedir, yapan 

kişinin dikkatinden kaynaklı problemler oluşabilmektedir. Projemizde testin cihaz 

tarafından yapılıp veriliyor olması insan kaynaklı hataların önüne geçmektedir. 

 

Cihazda kullanılan bileşenler: 

- Kullandığımız elektronik kart ‘Raspberry Pi Zero 2 W’dir. Kartı kullanma amacımız 

diğer elektronik komponentler ile bağlantıyı ve yönetimini sağlamak ve görsel işleme 

yapabilmek. Raspberry Pi tercih etmemizin sebebi tek kartlı bir bilgisayar olmasıdır, 

böylece görsel işlemeyi rahat şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. Raspberry Pi 

çeşitlerinden ‘Zero 2 W’ modelini kullanmamızın sebebi diğer çeşitlerine kıyasla daha 

uygun fiyatlı olması ve boyutunun küçük olmasıdır. Prototip maliyetini düşürür ve 

cihazın daha küçük boyutta olmasını sağlar. İşlemci ve bellek yapacağımız işlemler için 

yeterlidir.6 

- Çökelmenin varlığını tespit etmek için kameradan görüntü alınır. Kamera için tercih 

ettiğimiz model ‘Pi Camera V1.3’. Kameranın 5mp çözünürlüğe sahip olması görüntüyü 

anlayabilmek için yeterlidir. Cihaz maliyetini azaltması tercih etmemizde etkili 

olmuştur.  

- Kan numunelerinin altında ‘servo motor’ bulunmaktadır. Raylı sistem üzerinde 

bulunan kanlar servo motor yardımıyla ileri geri hareket eder, kan ve antikorun 

etkileşmesini arttırıp testin süresini kısaltır. 

- Işık kaynağı olarak LED kullanılmaktadır. Kameranın daha net görüntü almasını 

sağlar. 

- Cihazda güç kaynağı olarak ‘şarj edilebilir pil’ tercih edilmiştir. Piller kolay ulaşılabilir 

enerji kaynağıdır ve şarj edilebilir olmasıyla da tekrar tekrar uzun süre kullanılabilir.  
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4. Yöntem: 

 

A. Donanım 

 

         Elektronik parçaların bağlantı şeması 

1. Kan numunesi alınıp cihaza yerleştirilir, cihaz çalışmaya başlar.  

2. Servo motor çalışmaya başlar, amaç kan ve antikorun daha etkileşime girip sonuç 

vermesini sağlamaktır. Aynı zamanda ışık açılır, burada amaç daha net görüntü 

alabilmektir.  

3. Kamera fotoğraf çeker, bunu Raspberry Pi’a iletir ve belleğe kaydedilir. Raspberry Pi’da 

fotoğraf üzerinde görsel işleme gerçekleştirilir.  

4. Elde edilen sonucun kullanıcıya ulaşması için LCD ekrana çıktı olarak verilir.  

 

B. Yazılım 

                     

            Resim 1                                        Resim 2                                      Resim   3 
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1 numaralı resim numunenin antikor ile etkileşip çökelti oluşturduğu kan örneğinin 

fotoğrafıdır. Görsel işlemede fotoğrafa yapılan ilk uygulama kontrastı ayarlamaktır, böylece 

görüntü 2 numaradaki gibi olur. Ardından 3 numaralı görseldeki gibi çökeltilerin etrafını 

çerçevelemekteyiz. Çekilen fotoğraf üzerinde bu değişiklikler yapıldıktan sonra hesaplama 

kısmı başlar. Sonraki kod resimdeki pikselleri inceler ve beyaz rengin oranını hesaplar. 

Sonuca göre ‘çökelti var (pozitif)’ veya ‘çökelti yok (negatif)’ kararını verir. Bu işlem dört 

havuz için ayrı ayrı yapılır. En son elde edilen sonuç Raspberry Pi’dan ekrana gönderilir.  

Kan grubunu tespit etmek için dört havuz kullanılmaktadır. Havuzlardan ilki A grubu 

antikoru içerir, çökelti oluşması kişinin A antijenine sahip olduğunu gösterir. 2. havuz B 

grubu antikoru, 3. havuz ise Rh antikoru içerir. Yine çökelti gözlüyor olmak kişinin o 

antijene sahip olduğu anlamına gelir. 4. havuz kontrol grubudur, içinde hiç antikor 

bulunmadığından sonucun negatif olması gerekir. Kontrol grubu eklememizin sebebi kişide 

bulunan hastalıktan kaynaklı veya farklı sebeplerle çökelti oluşumu gözleniyorsa bunu 

tespit etmek ve yanlış sonuç almanın önüne geçmektir. 

 

1.Havuz 

A grubu antikoru 

2.Havuz 

B grubu antikoru 

3.Havuz 

Rh antikoru 

4.Havuz 

Kontrol grubu 

Elde Edilen 

Çıktı 

Pozitif Pozitif Pozitif Negatif AB+ 

Pozitif Pozitif Negatif Negatif AB- 

Pozitif Negatif Pozitif Negatif A+ 

Pozitif Negatif Negatif Negatif A- 

Negatif Pozitif Pozitif Negatif B+ 

Negatif Pozitif Negatif Negatif B- 

Negatif Negatif Pozitif Negatif 0+ 

Negatif Negatif Negatif Negatif 0- 

Pozitif/Negatif Pozitif/Negatif Pozitif/Negatif Pozitif HATA 

 

 

 

Görsel işlemede kullanılan örnek kod parçası ve elde edilen çıktı 
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C. Tasarım 

 

Tasarım 60,5 x 60 x 59 mm^3 boyutlarına sahip olup elde taşımaya uygundur.  

Cihazı tasarlarken amacımız kan grubu testini steril ortamda otomatik şekilde daha hızlı 

ve daha doğru sonuçla gerçekleştirmekti. Cihazın dizaynını gerçekleştirirken tüm 

bunları göz önüne bulundurduk.  

      

Test için en önemli parça ‘kullan-at’ kısmı. Biyolojik testin doğru sonucu vermesi için 

steril ortam şarttır. Bu parça özel olarak üretilir. Her testten sonra yenisi kullanılır ki 

farklı kanlar arasında bir kontaminasyon olmasın ve yanlış sonuç elde edilmesin. 

Çevresel etmenlerden kaynaklı hataları yok etmek için kapağıyla beraber tasarlanmıştır. 

Kan grubu antikorları tek kullanımlık parçanın içinde birer damla yer almaktadır. 

Antikorların bu şekilde konumlandırılmış olması cihazın daha küçük olmasını 

sağlamıştır ve testi biraz daha hızlandırır. Cihazı kullanan kişi hastanın parmak ucunu 

LCD Ekran 

Raspberry Pi Zero 

Kullan-at Parça 

Raylı Sistem 

Servo Motor 

Pil 

Kullan-at Parça 

Kamera 
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deler girişteki havuza damlatır. Kan kılcallar ile havuzlara dağılır. Her bir havuz için bir 

damla kan yeterli olmaktadır. Ardından bu parça cihaza takılır ve sistem başlatılır.  

Tek kullanımlık parçanın altında ‘servo motor’ bulunmaktadır. Alt kısmında ‘raylı 

sistem’ vardır. Servo motor dönmesi ile parçanın raylı sistemde hareketini sağlar. Üst 

kısımda bulunan kamera görüntüyü en uygun şekilde alabilecek şekilde 

konumlandırılmıştır. Raspberry Pi üst kısımda ve piller alttadır. Cihazın en üst dış 

kısmında ise elde edilen sonucu kullanıcıya ulaştırmayı sağlayan LCD ekran 

bulunmaktadır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

 

Günümüzde kan grubunu tespit eden çeşitli testler ve kitler vardır. Örneğin hastanelerde 

kullanılan test lam üzerinde yapılan testtir. Santrifüje gerek olmadığından kısa sürer 

ancak bu testin sakıncaları vardır. Laboratuvarda laborantlar tarafından yapıldığı için 

testi yapan kişinin tecrübesi önemlidir, kontaminasyon riski vardır, dikkat hatası ile 

yanlış sonuç verilebilir. Bu yöntemlerden temel farkımız sonucu dijital çıktı vererek en 

başta kişi tecrübesi ve dikkatinden kaynaklı hataları ortadan kaldırmaktadır. 

Piyasada testleri otomatik olarak yapan biyokimyasal test cihazları ulunmaktadır. Bu 

makineler sadece kan grubu testi değil aynı zamanda farklı testleri de yapmaktadır. Bu 

sebeple boyutları oldukça büyük ve maliyeti yüksek olan bu cihazlar yalnızca 

hastanelerde kullanıma uygundur. Bu cihazlardan asıl olan farkımız ise cihazın elde 

taşınabilecek kadar küçük olmasıdır.  

Projede görsel işleme kullanmaktayız ve görselin işlenme ve yorumlanmasını kendi 

algoritmik şemamızla geliştirdik ve kodlarını yazdık. Cihazda kullanılan her bir 

elektronik parça ve kullanım amaçları test sonucunu daha hızlı ve daha doğru tespit 

etmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş özgün yöntemlerdir.  

 

6. Uygulanabilirlik: 

 

Projemiz piyasada muadilinin olmamasıyla öne çıkmaktadır. Bu durum da projemizi 

aranan bir cihaz durumuna getirmektedir. Prototipimizi başarıyla tamamladığımız 

takdirde, sağlık sektöründe öne gelen firmaların ve yatırımcı ortakların desteğiyle seri 

üretime geçilecektir. Bu durumda maliyette büyük düşüş yaşanacaktır. Cihazımız 

ambulans veya acil servislerde kullanıma geçtiğinde test süresini azaltacak, maliyetinin 

de düşük olmasıyla tercih edilen bir cihaz olacağını ön görüyoruz. Bu durumda 

laboratuvar süresi ve masrafını düşürdüğü için hastanelerde kullanım için tercih 

edileceğini ön görüyoruz.  

 

 

 



9 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

 

Proje Takvimi: 

 

 
 

Prototip Maliyeti: 

Raspberry Pi Zero 2 W + Toshiba SD Kart 450 TL 

Pi Camera V1.3 230 TL 

Şarj edilebilir pil (2’li) 180 TL 

LCD Ekran 50 TL 

Servo motor 30 TL 

LED 20 TL 

Kan grubu antikorları 350 TL 

3D çıktı 300 TL 

TOPLAM 1610 TL 

 

 

 

 

Ar-ge

• Problem tespiti, yetkili kişiler ile görüşme (19 Aralık - 1 Ocak)

• Fikri geliştirme (3 Ocak - 20 Şubat)

• Teknofest’e başvuru (28 Şubat)

• Maliyet : 0 TL

Yazılım-
Elektronik

• Yazılım (1 Mart - 30 Haziran)

• Elektronik (1 Mart - 30 Haziran)

• Tasarım (7 Mart - 30 Haziran)

• Ön değerlendirme raporu ve video hazırlığı (5 Mart - 17 Mart)

• Maliyet : 960 TL

Prototip

• Prototip çalışmaları (15 Nisan - 30 Temmuz)

• Detay raporu hazırlama (21 Mayıs - 10 Haziran)

• Yarışma (12 Ağustos - 14 Ağustos)

• Maliyet : 650 TL
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                         E T K İ 

Olasılık-etki matrisi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

Projemiz öncelikli olarak acil kan transfüzyonu yapılması gereken ama kan grubu 

bilinmeyen hastaları hedeflemektedir. Kan grubu transfüzyonu öncesinde hastanın kan 

grubunu tespit etmek veya kontrol etmek amacıyla kan nakli yapılacak hastalar için, acil 

kana ihtiyacı olan hastanın kan grubunun tespit edilemediği durumlarda acil vakalar 

için, hastanedeki ve test merkezlerindeki uzun prosesleri kısaltmak, optimize etmek 

amacıyla kan grubunu öğrenmek isteyen hastalar için kullanılabilirdir. 

 

9. Riskler: 

 

1. Zayıf çökelmenin tespit edilememesi 

2. Kişinin kanından kaynaklı çökelme ile yanlış kan grubu tespiti 

3. Cihazın şarj sorunu 

4. Tek kullanımlık atık sorunu 

5. Antikorların bozunma süresi 

6. Kur değişimleri ve ekonomik sorunlar sebebiyle üretimde gecikme 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 
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1 

  

 

5 

 

 

2 

 

                                 

 

 

B Planları: 

1. Bazı kişilerde aglütinasyon çok yavaş olabilmektedir ve oluşan zayıf çökelme sonucu 

tespit etme zorlaşmaktadır. Aglütinasyonu hızlandırmak ve çökeltinin varlığını daha 

rahat görebilmek için motor ile hareket sağlanmaktadır. Kameranın aldığı resimde çok 

az çökelti tespit edilmişse, kesin sonuç için süreç tekrar eder. Çözünürlüğü daha yüksek 

kamera kullanarak daha net görüntü sağlanır. Yapay zeka oluşturarak doğruluğu daha 

yüksek sonuçlar elde edilebilir. 

O 

L 

A 

S 

I 

L 

I 

K 
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2. Kişide bulunabilecek hastalık sonucu kan çok çabuk pıhtılaşabiliyorsa olmayan 

antikorda bile çökelti görünecektir bu da cihazın yanlış tespit yapmasına neden olur.  Bu 

ihtimalden dolayı A, B ve 0 antikorlarının yanına hiçbir antikorun eklenmeyeceği 

kontrol grubu oluşturduk. Böylece oluşabilecek yanlış pıhtılaşma durumu tespit 

edilebilecek. 

3. Kullandığımız cihazda elektronik parçalara uygun bir pil kullanımı tercih ettik. 

Zamanla kullandıkça pil tükenir. Ve yenilenmesi gerekir. B planı daha uzun süre 

kullanıma sahip pil kullanmak.  

4. Cihazın içinde kanların karışmaması ve sterilizeyi sağlamak amacıyla tek kullanımlık 

parça kullanmaktayız, bunlar her kullanımda birikir ve atık oluşturma potansiyeline 

sahiptir. Bu ikidurumun önüne geçmek için atıklar ayrıca toplanır ve geri dönüşüme 

gönderilir. 

5. Kan grubu antikorları belli bir süre sonra bozunmaya başlayacaktır. Kullanımdan 

önce buzdolabında saklamak daha uzun süre kullanabilmeyi sağlar.  

6. Destek alınmasıyla ve elektronik parçaların yerli üretim kullanılmasıyla durundan 

çok daha az etkilenme olacaktır. 
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