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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Koloni sayma işlemi genellikle uzmanlar tarafından manuel olarak 

gerçekleştirilmektedir. Bir petri kabında yüzlerce koloni üreyebilir. Manuel sayım işlemi zaman 

alıcı, uygulamada yoğun bir çalışma gerektiren aynı zamanda da hata olasılığı yüksek bir 

işlemdir. Farklı uzmanlar tarafından yapılan sayımlarda farklı sonuçlar elde edilebilir. Bu 

sebeple koloni sayma işleminde tutarlı ve doğru sonuç veren ve koloni sayma kapasitesinin 

iyileştirilmesi amacı ile görüntü işleme tekniği kullanılarak bir koloni sayıcı prototipi 

geliştirilmiştir. Kompakt bir model oluşturabilmek için Raspberry Pi mini bilgisayarından 

yararlanılmıştır. Petri kabının net bir görüntüsünü alabilmek için uygun aydınlatma ve kamera 

açısını sağlamak amacıyla 3B yazıcı ile bir platform oluşturulmuştur. Geliştirilen prototip 

%95’den daha yüksek bir doğruluk oranı ile sayım yapmaktadır. Görüntü işleme temelli koloni 

sayıcı, her plakanın eşit verimlilikte sayılmasını sağlamaktadır. Bu yöntem sadece tıbbi amaçlı 

yapılan koloni sayma işleminde değil aynı zamanda gıda ve ilaç güvenliği için gerekli 

çalışmalarda, aşı geliştirme, çevresel izleme ve halk sağlığı alanlarında kullanılabilir. 

2. Problem/Sorun: 

Tek hücreli canlılar, boyutlarından çok daha fazla bir şekilde yaşama etki etmektedir. 

Sütü peynire dönüştürebilecekleri gibi Yersinia pestis bakterisinde olduğu gibi yüz milyonlarca 

hayatı sonlandırmaya neden olabilirler. Ayrıca bakteriler yaşama bağlılıklarıyla şaşırtıcı 

derecede farklı koşullar altında yaşayabilirler. Suda, havada, her türlü gıda maddesinde, 

kozmetik ürünlerde istenmeyen bakteriler bulunabilir. Bu nedenle gıda sağlığı, aşı geliştirme, 

hastalık tedavisi, antibiyotiklerin geliştirilmesi ve hijyen için ortamdaki bakterilerin türünü ve 

sayısını belirlemek oldukça büyük önem taşır. Bu amaçla pek çok alanda bakteri kültürü 

ekilerek sayımı yapılmaktadır. Çok fazla ekimin yapıldığı araştırmalarda bakterilerin 

oluşturduğu kolonilerin sayılması çok zaman alan ve maliyetli bir iş yükü oluşturmaktadır. 

Ayrıca yapılan çalışmalar sayma işleminin uzmandan uzmana farklılık gösterebilen, 

standardizasyonun gerekli olduğu bir alan olduğunu göstermektedir (Biston, ve diğerleri, 2003). 

Bakteri kolonilerinin sayımı uzmanlar için vakit alan bir işlemdir. Üstelik sayım 

sırasında işlemin yarıda kalması ve tüm işlemin tekrar başlaması önemli bir sorundur. Süreci 

kolaylaştırmak için çeşitli yöntem ve araçlar geliştirilmiştir. Örneğin petri kabının belli bir 

kısmının sayılıp tamamına oranlanması yapılabilir. Uygulamada kolaylık sağlayacak bazı 

cihazlar da bulunmaktadır. Genel olarak bu cihazlara koloni sayıcı adı verilir. Koloni sayıcıları 

alttan aydınlatmalı, büyüteci ve tablası olan bir yapıya sahiptir. Bu cihazların tablası karelere 

bölünmüştür (Ayanoğlu, 2011). Tablo 1’de petri kabının bir bölümün sayılarak orantı yoluyla 

yaklaşık olarak sonucun alındığı sayma yardımcısı cihaza ait görüntüler bulunmaktadır. Bu 

cihazlar ile sayım yapıldığında dilüsyon faktörü gibi hesapların sayma işleminden sonra 

uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir. 

 
Petri kabı 

 
Koloni sayma cihazı 

 
Sayma ekranı 

 
Orantılı ekran 

Tablo 1: Koloni sayma yardımcı cihaz özellikleri. 
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Klasik koloni sayma yardımcı cihazları ile ya da tamamen manuel yapılan sayma 

işlemlerinde hata payları oldukça yüksek olmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalar farklı 

uzmanların aynı kültürleri çok farklı sayılarda tahmin ettiklerini göstermektedir (Peeler, Leslie, 

Danielson, & Messer, 1982). 

Tablo 2’de elle sayma yöntemini otomatik hale getirmek için geliştirilmiş farklı cihazlar 

gösterilmiştir. Piyasada ticari olarak bulunan bu cihazların yüksek fiyatları ve alımdan sonra 

yapılan ödemelerle toplam sahip olma maliyetleri oldukça yüksektir. 

 
Interscience Scan 1200: 16.000$ 

 
aCOLyte 3 HD: 10.000$ 

 
HuanKai Microbial:4500$-9000$ 

Tablo 2: Görüntü işleme tabanlı koloni sayıcı sistemler. 

Koloni sayma sistemleri, manuel ve otomatik olarak iki başlık halinde toplanmaktadır. 

Manuel sistemlerin insan kaynaklı hatalara açık olması ve zaman kaybı olumsuz yönleri olarak 

öne çıkmaktadır (Goss, Michaud, & McGrath, 1974). Görüntü işleme tabanlı ürünlerin ise ithal 

olması, satın alma ve sonrasında ödenen ücretlerin yüksek olması ayrıca yazılımsal 

özelliklerinin lisansa göre kısıtlanması olarak sayılabilir.  

Bu projede görüntü işleme teknikleri ile petri kaplarında oluşan bakteri kolonilerini 

sayan bir prototip geliştirilmesi amaçlanmıştır. Böylece ülkemizde üretimi olmayan ve 

yurtdışından çok yüksek fiyatlarla ithal edilen cihazlara alternatif olabilecek bir ürünün 

temellerini atmak hedeflenmiştir. Geliştirilen prototip için patent başvuru süreci başlatılmıştır. 

Hastane laboratuvarlarında, üniversite laboratuvarlarında, gıda üretim ve denetimi 

yapan kurumlarda, özel tahlil laboratuvarlarında, gıda tarım ve orman bakanlığı kontrol 

laboratuvarlarında ve halk sağlığı laboratuvarlarında, ayrıca aşı geliştirme, antibiyotik 

duyarlılık testlerinde ve kozmetik ürünlerin kontrolünde ve besi çiftliklerinde bakterilerin 

koloni sayma işlemleri yapılmaktadır. Teknolojinin tüm hayatımızı kolaylaştırdığı günümüzde 

bu sayım işlemlerinin manuel olarak yapılması zaman kaybına, ithal ürünlerle karşılanması ise 

yüksek bir maddi kayba neden olmaktadır. Koloni sayma işlemini otomatik olarak yapacak yerli 

ve milli bir çözümün olmayışı problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

3. Çözüm  

 Özellikle sağlık teknolojisi ürünlerinin dışa bağımlı olmasının ortaya çıkardığı 

problemlerin yaşandığı günümüzde yerli ve milli üretimin önemi daha iyi anlaşılmıştır. Bu 

projede, dışarıdan yüksek maliyetlerle çözülebilen bir ihtiyaca yerli üretim çözümü 

geliştirilmeye çalışılmıştır.  

 Geliştirilen prototip, agar türüne göre ayarlanabilir bir aydınlatma ile mümkün olan en 

ayırt edici görüntüleri almayı desteklemektedir. Kompakt yapısıyla kolayca taşınabilir ve 

herhangi bir kalibrasyon gerekmeden çalışmaya başlayabilmektedir. Yapımında mini PC olarak 

kabul edilen Raspberry Pi kullanıldığı için ayrıca bir bilgisayara ihtiyaç duymamaktadır.  Ticari 

firmalar kendi ürünlerinin tanıtımlarında ±2 hata oranı ile %98 başarıyla sayım yaptıklarını 

belirtmektedirler. Henüz geliştirme aşamasında olan prototip yaklaşık %95 doğru sayım 

yaparak ticari ürünlere yakın sonuçlar elde etmeyi başarmıştır. Sistem ayrıca bir bilgisayara 

ihtiyaç duymadan çalışabilmesi için Raspberry Pi üzerinde geliştirilmiştir. Öncelikle Raspberry 
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Pi 3B+ modeline kendi işletim sistemi olan Raspbian OS kurularak başlanmıştır. Daha sonra 

opencv, numpy gibi kütüphaneler pip komutu kullanılarak yüklendikten sonra kodlama 

aşamasına geçilmiştir.  Koloni sayma amacıyla kullanılan akademik ve ticari yazılımlar 

incelenerek bir arayüz tasarımı yapılmıştır. Arayüz üzerinde görüntü işleme sırasında 

kullanılacak fonksiyonların parametreleri değiştirecek şekilde tasarlanmıştır. Şekil 1’de 

prototip geliştirme aşamaları verilmiştir. 

 
Şekil 1: Prototip geliştirme aşamaları 

4. Yöntem 

 Bu çalışmada yöntem olarak Morris Asimow’un Mühendislik Tasarım Süreci 

kullanılmıştır. Mühendislik Tasarım Süreci problemlerin çözümünde üreticiye rehberlik eden 

çok sayıda adımın bir araya gelmesi ile oluşur. Tasarım süreci döngüsel bir yapıya sahiptir. Her 

bir adım gerektiği kadar tekrarlanabilir, başarısız çözümlerden elde edilen bilgiler ve 

deneyimleri ile çözümde iyileştirmeler yapılarak en iyi çözüme ulaşmak mümkün olmaktadır 

(Engineering Design Process-EDP, 2013). Morris Asimow, tasarım sürecine detaylı bir 

açıklama getiren ilk kişidir. Morris Asimow’un tasarım süreci üç ana aşamadan oluşmakta olup 

bu üç aşama da kendi içlerinde basamaklara ayrılmaktadır. Dieter (2009) yaptığı çalışmayla 

Asimow’un aşamalarını ve nasıl uygulanmasını gerektiğini ayrıntılı olarak açıklamıştır (Dieter, 

2009). 

 
Şekil 2: Mühendislik Tasarım Süreci Basamakları (Dieter, 2009’dan uyarlanmıştır) 

 

Projede problemin belirlenmesi ve bilgi toplanması aşamalarında Balıkesir Üniversitesi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarında görev yapmakta olan iki öğretim üyesinden destek alınmıştır. 

Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkesir İl Kontrol Laboratuvarı’nda çalışan 

uzmanlardan koloni sayma alanında ihtiyaçlarının neler olduğu konusunda bilgi alınmıştır. 

Sürece hâkim olmak ve ihtiyaçları yerinde gözlemleyebilmek için üniversite laboratuvarında 

araştırmacı tarafından kültür ekimi ve sayımı yapılmıştır. Elde edilen kolonilerin sayımı hem 

uzmanlar tarafından hem de geliştirilen prototipler tarafından yapılmış ve sonuçlar 
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karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda uzman sayımı ile %95 oranında doğruluk elde 

edilmiştir.  

Geliştirilen 2 prototipte kameranın görüş açısı ve yüksekliğiyle ilgili görülen 

eksikliklerin giderileceği yeni bir tasarım çalışması yapılmaktadır. Bu üçüncü prototip görüntü 

kaydetmenin ve analizinin daha hızlı olması için Raspberry Pi 4 ile geliştirilecektir. Ayrıca 

aydınlatma sistemi, power rgb led’ler ile daha güçlendirilerek farklı koloni türlerinin 

görüntülenmesi konusunda iyileştirme planlanmaktadır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Koloni sayma konusunda çözüm üreten farklı ticari firmalar bulunmaktadır. Mevcut 

çözümler, petri kabının yerleştirilerek görüntü alınan bir kamera modülü ile bilgisayara aktarım 

yapmaktadır. Elde edilen görüntü bilgisayar üzerindeki yazılım tarafından işlenerek analiz 

edilmektedir. Proje ile elde edilen prototip ise ayrıca bir bilgisayar olmadan görüntü analizini 

tamamlayarak sonuçları veri tabanında depolayabilmektedir. Gerekli durumlarda sonuçlar 

farklı veri sistemlerine aktarılabilecek esnek bir formattadır. Dilüsyon faktörü hesabı da 

otomatik olarak yazılım tarafından yapılmaktadır.  

Ticari koloni sayıcı ürünler, yurt dışından ithal edilmektedir ve sahip olma maliyetleri 

oldukça yüksektir. Bazı firmalar ürünlerin yazılımını süreli lisanslayarak dönemlik ücretler 

almaktadır. Ayrıca analiz sayısı, koloni çapı gibi özelliklerde kısıtlamalar getirmektedir. 

Geliştirilen prototip ile ülkemizin milli teknoloji hamlesi çerçevesinde yerli yazılım ile çalışan 

bir sistem oluşturulmuştur. Henüz geliştirme çalışmaları devam eden inhibasyon zonu ölçümü 

de yazılma eklenecektir. Antibiyotiklerin etkisini belirlemek için kullanılan bu teknik mevcut 

koloni sayımı cihazlarında bulunmamaktadır. Koloni yoğunluğu ve türünün belirlenmesi 

konusunda da çalışmalar sürmektedir. Bu özellikler de eklendiğinde piyasadaki koloni 

sayıcıların sahip olmadığı yeteneklere sahip bir prototipe ulaşılmış olacaktır.  

6. Uygulanabilirlik  

 Proje, temini kolay ve ucuz parçalardan oluşmaktadır. Geliştirilen yazılımda ise açık 

kaynak kodlu programlama dili ve kütüphaneleri kullanılmaktadır. Böylece hem hardware hem 

de software açısından kaynak sıkıntısı yaşanmayacaktır. Mekanik olarak az parçadan oluşması 

seri üretim için ayrıca kolaylık sağlayacaktır. Ürünün ticari potansiyeli olduğu düşünülmektedir 

ve patent alınması için gerekli işlemlere başlanmıştır.  

 Ürünün ticari başarısında risk olarak mevcut personelin manuel sayımdan otomatik 

sayıma geçme konusundaki dirençleri görülmektedir. Ayrıca belirli sayının altında sayım yapan 

kurumlar için bu tür bir cihaza ihtiyaç duyulmayabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Malzeme Fiyatı 

Raspberry pi 4 386₺ 

Raspberry pi kamera v2 285₺ 

Raspberry pi adaptör 85₺ 

7" dokunmatik ekran 450₺ 
 

Malzeme Fiyatı 

rgb power led strip 55₺ 

12v Adaptör 40₺ 

Filament 80₺ 

SD Card 46₺ 

Toplam 1427₺ 
 

 

Projenin ticari benzerleri 5000$’dan başlayıp 20000$’a kadar çıkmaktadır. Prototip 1 ve 

prototip 2 pc monitörü kullanılarak yaklaşık 900₺’ye mal edilmiştir.  
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Zaman Akışı 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projede geliştirilen ürün bu yapısıyla; hastane laboratuvarlarında, üniversite 

laboratuvarlarında, gıda üretim ve denetimi yapan kurumlarda, özel tahlil laboratuvarlarında, 

gıda tarım ve orman bakanlığı kontrol laboratuvarlarında ve halk sağlığı laboratuvarlarında 

kullanılabilir. Ayrıca aşı geliştirme, antibiyotik duyarlılık testlerinde, kozmetik ürünlerin 

kontrolünde ve besi çiftliklerinde kullanılabilir. 

9. Riskler 

Proje için iki adet prototip geliştirilmiştir. İkinci prototip kamera ve ışık ayarlarının daha 

verimli olması için fiziki yapısı güncellenmiştir. Projenin çok fazla sayım yapılan kurumlarda 

ticari ürün olarak kullanılması halinde hızı yeterli gelmeyebilir. Bu durumda Raspberry Pi’dan 

daha hızlı bir işlemciye sahip olan Asus Tinker Board ya da LattePanda gibi mini bilgisayarlar 

ile deneme yapılması planlanmaktadır. Ayrıca yine hızın arttırılması amacıyla yorumlamalı bir 

dil olan Python yerine C ile kodlama yapılabilir. Mevcut kameranın çözünürlüğünün çapı küçük 

kolonileri ayırt edememesi durumunda daha yüksek çözünürlüklü kamera kullanılacaktır. 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Burak KORKUSUZ 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Burak KORKUSUZ Prototipin geliştirilmesi ve 

raporlanması 

Balıkesir Açı 

Anadolu Lisesi 

Python programlama ve 

görüntü işleme kütüphaneleri 

TÜBİTAK bölge ikinciliği 
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Problem (10-11-12 / 2019)

• Literatür taraması

• Saha araştırması

• İhtiyaç analizi

• Uzman görüşü

• Mevcut cihazların incelenmesi

• Bakteri ekimi

1. Prototip (1-2 / 2020)

• Elektronik malzemelerin 
belirlenmesi

• 3B tasarımın yapılması

• 3B baskı alınması

• Sistemin montajı

• Yazılımın geliştirilmesi

2. Prototip (3-4-5 / 2020)

• 3B tasarımın yenilenmesi

• Aydınlatma sisteminin 
yenilenmesi

• 3B baskı alınması

• Yazılım

• Arşiv eklendi

• Histogram geliştirildi

• Görüntü ön işleme geliştirildi

3. Prototip (7-8-9 / 2020)

• Elektronik malzeme temini

• 3B tasarımın geliştirlmesi

• Aydınlatma sisteminin 
yenilenmesi

• 3B baskı

• Yazılım

• Birleşik kolonilerin ayrımı

• inhibasyon zonu tanıma



7 

 

Birinci ve ikinci prototip 

 
 

Yazılım’ın gelişimi 

 
 

Prototiplerin teknik taslakları 
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Birinci prototipin çalışması 

 
 

Kültür ekimi 

 
 

Ekilmiş bakteri kültürü 

 


