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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Günümüzde gıda ürünlerini kalitesinin belirlenmesi ve tasniflenmesi önemli bir problemdir. 

Sebze ve meyvelerin kalitelerine ve özelliklerine göre sınıflandırılması, genellikle kalite 

kontrol işçileri tarafından el ve gözle yapılmaktadır [1]. Bu yöntem, kalitedeki standardı 

sağlamamakta ve hatta yanlış sınıflandırmalar olabilmektedir. Ayrıca zaman ve iş gücü 

açısından büyük kayıplar oluşturmaktadır. Teknolojik cihazlar, artan nüfusun ihtiyacını 

karşılamak için tarım ve gıda ürünlerinde yavaş yavaş uygulamalarını artırmaktadır. İnsan 

operatörler tutarsız ve daha az verimli olduğundan, insan operatörün otomatik sistemlerle 

değiştirilmesine yönelik çabalar sanayilerde artmaktadır. Bu nedenle,  farklı mesafelere 

nakliyeden önce meyvelerin otomatik değerlendirilmesi ve sınıflandırılması gereklidir. Bu 

proje, bilgisayarlı görü, görüntü işleme ve yapay zekâ yöntemleri kullanarak meyve 

sınıflandırma sistemleri geliştirmeyi amaçlar. 

 

Ülkemizde kullanılan ayrıştırma bantları mekanik olarak meyvelerin boyut ayrıştırmalarını 

yapmaktadır. Bu işlem sırasında kullanılan bantlar meyvelerde darbe oluşturabilmektedir, bu 

da yurtdışına ihraç edilecek meyvelerde bantların kullanılamamasına neden olmaktadır. 

Ayrıca kullanılan ayrıştırma cihazları yerli değildir ve oldukça yüksek maliyetlidir. İhraç 

edilecek meyvelerin boyut ayrıştırması da insan eliyle yapılmakta ve bu işlem işçi masrafı 

olarak pazarlamacıya yük olmaktadır. Meyvelerin sağlamlıklarına göre ayrıştırılması ise 

tamamen insan eli ile yapılmaktadır.  

 

Geliştirilmesi planlanan projede konveyör bant üzerinde hareket eden meyveden anlık olarak 

alınan fotoğrafların nesne tanıma algoritmasına gönderilmesi, bu sayede meyvenin tanınması, 

daha sonra bu meyve üzerinde görüntü işleme ve yapay zekâ gibi uygulamaların geliştirilmesi 

planlanmaktadır. Meyvenin boyutu, üzerinde çürük olup olmadığı bilgisayarlı görü 

yöntemleri [2]’teki gibi tespit edilecektir. Üniversitemizin bulunduğu Karaman ili, elma 

üretiminde büyük bir paya sahiptir [3]. Karaman’da bulunan soğuk hava deposu sahipleri ile 

görüşmemiz sonucunda, ihraç edilecek elmaların çürüklerinin ayrıştırma işleminin tamamen 

insan eli ile yapılması, işçi masrafı ve zaman olarak pazarlamacıya yük olduğu kanaatine 

varılmıştır. Bu probleme yerli ve ucuz bir çözüm bulmak bu projenin temel amacıdır. 

 

2. Problem / Sorun 

Ülkemizde bulunan meyve hallerinde, soğuk hava depolarında ayrıştırma ve tasnif işlemleri 

geleneksel yöntem olan insan gücünden veya mekanik ayrıştırma sistemlerinden  

faydalanılarak yapılmaktadır. Bu yöntemlerin kullanılması çeşitli olumsuz etkilere sebep 

olmaktır. Bu etkileri maliyet, zaman, boylama işleminde hata ve çürük ayrıştırma işleminde 

hata olarak sınıflandırabiliriz. Maliyet açısından insan gücünden faydalanılması bir makine 

sistemine nazaran iş yerine ekstra maliyet olarak yansımaktadır. Fakat ülkemizde kullanılan 

boylama makinesi sistemlerinin mekanik bir yapıya sahip olması dolayı boylama kısmına 

yeterli olurken çürük ayrıştırma kısmında yetersiz kalıp bu işlem için yine insan gücünden 
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yararlanılmaktadır. İnsan gücünden faydalanılan bu sistemlerde maliyetin ekstra bir yük 

olmasının yanı sıra zamandan da kayıp olduğu ziyaret ettiğimiz tesislerde gözlemlenmiştir. 

Ayrıca boylama ve çürük ayrıştırma işlemlerinin insan eliyle gerçekleştirildiği tesislerde hata 

oranının yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Kullanılan mekanik sistemlerin ayrıştırma işlemi sırasında elmalar üzerinde leke, ezik gibi 

istenmeyen durumlara sebep olmaktadır. İnsan eliyle yapılan ayrıştırma ve boylama 

işlemlerinde de hata oranının yüksek olduğundan bahsetmiştik. Bu hatalar bir araya toplandığı 

zaman ihraç edilecek olan elmaların kalitesini düşürmekte ve yapılan ihracatı olumsuz yünde 

etkilemektedir. Şekil 1 ve Şekil 2 de elma boylama işleminin mekanik bir sistemde, çürük 

ayrıştırma işleminin ise insan ile yapıldığı bir tesisin görseli bulunmaktadır. 

 

                                

            Şekil 2 Elma boylama yapan insanlar 

 

Projenizin, yapılmasını gerekli kılan sorun/sorunların neler olduğunu belirtmelisiniz. Var 

olan çözümlerin neden yetersiz olduğunu ve hangi tür iyileştirmelerin gerekli olduğunu bu 

bölümde belirtmelisiniz. Projenin ele aldığı sorun eğer karmaşık ve ilişkili alt sistemlerden 

oluşuyorsa problemi alt parçalara ayırabilirsiniz. 

Anlaşılır ve sade bir dil ile yazınız. Projenin ele aldığı sorunu görsellerle ve ikonik 

gösterimlerin olduğu sade bir sunum ile destekleyebilirsiniz. 

 

3. Çözüm 

 

Projede, nesne tanıma algoritması, görüntü işleme, yapay zekâ gibi tanıma ve özellik 

çıkarma yöntemleri kullanarak elmanın otomatik ve hızlı ayırt edilmesi amaçlanmaktadır. 

Görüntü işleme yöntemleri ile yapılan analizler meyvenin boyutunu, rengini ve sağlamlık 

durumunu tespit etmektedir ve ayrıştırmada verimliliği arttırmaktadır. Konveyör bandımız 

V şeklinde tek elma sığacak şekilde tasarlanacaktır. Bandımız hem doğrusal hareket hem 

de açısal hareket yapmaktadır bu sayede elmanın birden fazla görüntüsünü alabilmekteyiz. 

Kameramız konveyör bant üzerine yerleştirilecektir. Kameranın açısı V kanalımızı görecek 

şekilde ayarlanacaktır ve akan görüntüde 4 alan belirlenip o alanlarda elmanın görüntüleri 

alınacaktır. V bandında ilerleyen elma 1. Alana geldiğinde 1. Fotoğraf çekilecek ve aynı 

şekilde diğer fotoğraflar çekildikten sonra bu görseller birleştirilecektir. Bir elmanın 4 

farklı açıdan fotoğrafları alınır ve elmanın çürük tarafının tespit edilememe sorunuyla 

karşılaşmayız. Daha sonra bu  birleştirilmiş görsel nesne tanıma algoritmasına gönderilir ve 

 Şekil 1 Elma      boylama yapan insanlar 
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tanıma işlemi sonuçlanır. 

Projenin bu ayrıştırma işlemi için tasarlanan katı çizimi Şekil 3’de olduğu gibidir. Ayrıca 

bu katı çizim üzerinde uygulanacak çözüm algoritmasına ait akış diyagramı da Şekil 4’te 

gösterilmiştir. 

 
                                                                     Şekil 3 Mekanik Tasarım 
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                                                      Şekil 4 Akış Diagramı 

 

4. Yöntem 

 

Projenin mekanik tasarımı(4.1) ve yazılımsal tasarımı(4.2) aşağıda verilmiştir. 

 

4.1. Mekanik Tasarım 

Çalışmanın mekanik kısmı, Ek 5’de görüldüğü gibi konveyör bant, V kanal ve ayrıştırma 

kanalı olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Konveyör bant elmaların sisteme 

sunulmasını sağlayacaktır. Bant öncesinde su havuzunda bulunan elmalar tırnaklı konveyör 

bant sayesinde sisteme alınacaktır(bknz. Ek 1). Elmalar sisteme düzensiz şekilde 
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sunulacaktır. İlerleyen elmalar bant sonrasında bulunan v kanala konveyör bant ile 

sunulacaktır(bknz. Ek 2). V kanallar üzerinde elmaların görüntüsünü almak için iki adet 

kamera bulunmaktadır. Kameraların değişen ortam ışığından etkilenmemesi için sabit ışıklı 

bir kamera kutusu düşünülmüştür. [7]. V kanallar üzerinde ilerleyen elmalar kamera ile 

kaydedilir. Tasarımı 4 gereği V kanal üzerindeki elmalar dönerek hareket edecek bu sayede 

kameralar elmaları her açıdan fotoğraflayabilecektir. Fotoğraflar Raspberry Pi 4 içinde 

bulunan nesne tanıma ve özellik çıkarma yazılımı kullanılarak işlenecek ve her bir elmanın 

özellikleri belirlenecektir. V kanallar aynı anda 2 elmanın özelliklerini çıkaracak şekilde 

tasarlanmıştır. Özellikleri belirlenen elmalar bandın sonunda bulunan ayrıştırma kanalına 

geçiş yapacak ve elcekler üzerine düşecektir(bknz. Ek 3).Her bir elcek solenoid motorlar 

kullanılarak kontrol edilecektir. Elceklerin konumları, ayrıştırma bandını hareket ettiren 

devirli motorların, dönüm sayısının kat edilen mesafeye oranı kullanılarak hesaplanacaktır. 

Görüntü işleme sonucunda özellikleri belirlenen elmanın ait olduğu sınıfa düşmesi için 

elceklerin konumları kullanılacaktır. Elmalar ayrıştırma bandından ayrıldıktan sonra açılı 

rampadan yuvarlanarak ait oldukları kasalara geçiş yapacaktır(bknz Ek 4). Sonuç olarak 

elmaların ayrıştırılması işlemi tasarlanacak mekanik sistem ile tamamlanacaktır. 

 

 

4.2. Yazılımsal Tasarım 

Daha önceki yarışma için hazırlanan modellerin hataları ve eksiklikleri belirlenmiş gerekli 

düzeltme ve güncelleme adımları planlanmıştır. Çalışmanın yazılım kısmı için Visual 

Studio, Anaconda gibi IDE’ler kullanılacaktır. Programlama dili olarak, deneyimli 

olduğumuz, Python tercih edilecektir. Mekanik sistem üzerindeki elma, bant üzerinde 

hareket ederek nesne tanıma işleminin gerçekleştirileceği kameraların görüş alanına doğru 

ilerler. Elmalar tespit edildiği anda işaretlenecek, elmaların fotoğrafı (frame) çekilecektir ve 

kaydedilecektir. Bir elma için farklı yönlerden çekilmiş birden fazla fotoğraf kullanılacak 

bu sayede elmanın her yüzeyi kamera tarafından görünebilecektir. Bu elma fotoğrafları 

morfolojik filtreleme işlemlerinden geçirilerek nesne tanıma modelinde kullanılmaya hazır 

hale getirilir. Elmaların sağlamlığını tespit edecek yapay zekâ modeli 60.000 

sağlam,60.000 çürük elma fotoğrafının eğitilmesi ile 5 oluşturulacaktır. Görüntü işleme 

algoritması ile elmanın çapı belirlenir eğer elmanın çapı 6.5 cm ve aşağısı ise elma küçük, 

6.5 cm-8.5 cm aralığında ise orta boylu, 8.5 cm ve yukarısında ise büyük olarak 

işaretlenir[3]. Toplamda 120.000 fotoğraf içeren Evrişimli Sinir Ağları (Convolutional 

Neural Network (CNN)) modelimiz, görüntüyü çeşitli katmalardan geçirerek özelliklerini 

tespit eder ve ham pikselleri anlayabileceğimiz formatlara dönüştürür[5]. Bu modeli 

kullanarak hazırlanan nesne tanıma programımız, yüklenen çeşitli renklerdeki sağlam ve 

çürük elma resimlerinde test edilmiştir ve sağlamlık analizi %86 doğruluk oranıyla 

gerçekleştirilmiştir (bkz. Şekil 5). Geliştirilecek ara yüz ile kullanıcı sistemin çalışmasını 

takip edebilecektir. Sistemde ayrıştırılan elmalara ait fotoğraflar etiketli şekilde kayıt 

altında tutulacak bu sayede kullanıcı sistemin doğruluğunu gözlemleyebilecektir. 
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                                                         Şekil 5 Yazılımsal Tasarım 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Geliştirmekte olduğumuz proje konveyör bant kullanılarak elma ayrıştırılmasında fazla insan 

gücüne gereksinimi azaltmaktadır. Görüntü işleme teknolojisi kullanılarak tasarlanan 

projemizde insan gözünden kaçan hataların en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Elma ayrıştırma 

işleminde mekanik aksanların kullanımını azaltıp, yazılımsal geliştirmelerle bu işlemin 

tamamen otonom hale getirilmesi hedeflenmektedir. Piyasada bulunan benzer ürünlerin 

çalışma şekli sırasıyla şu şekildedir: Elma su dolu bir havuzda yıkanır, elma üzerindeki 

toprak kalıntıları ve yapraklar temizlenir. Yıkanan elmalar bir konveyör bant ile toplu halde 

V kanala sunulur. [şekil] V kanal elmaları tek sıra haline getirir ve ayrıştırma işleminin 

gerçekleşeceği kamera kutusuna aktarır. Kamera kutusunda fotoğraflanan elmaların ait 

olduğu sınıflar belirlenir ve ayrıştırma işlemi için elcekli ayrıştırma kanalına gönderir. 

Ayrıştırma kanalında, elcekler elmaları ait oldukları kasalara kadar taşır ve kasalara 

düşmelerini sağlar. Bu türde çalışan ayrıştırma kanallarında kullanılan mekanik aksamlar ve 

yazılımlar yurtdışından ithal edilmektedir.  Ülkemizde kullanılan ayrıştırma bantlarının yerli 

olmaması yurt dışına bağımlılığı arttırmaktadır. Projenin amacı yerli sermaye ile üretilen 

bantların yerli tüketiciye satılması ve yurt dışına ihracatıdır. Proje mekanik olarak piyasadaki 

rakipleri ile aynı işlemleri yapabilecek şekilde tasarlanacaktır. Yazılımda kullanılacak yöntem 

ve teknikler projemizin rakipleri ile arasındaki farkı ortaya koyacaktır. Elma sağlamlığı ve 

boyutlandırmasını yüksek doğruluk oranı ile en hızlı şekilde yapabilecek modeller 

kullanılacaktır. Yapay zeka modellerinin eğitimi eğit kullan şeklinde değil de çalışma 

esnasında da kendi kendini eğitebilecek şekilde tasarlanacaktır. Örneğin daha önce 

eğitilmemiş çürük, darbe, leke gibi durumlar tekrar eğitim ile tespit edilebilecektir. Sisteme 

eklenecek ekstra parçalar ile onlarca farklı türdeki ayrıştırma işlemleri gerçekleşebilecektir.  



 

9 
 
 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Öncelikle proje fikrinin hayata geçirilebilmesi için yazılım kısmının bilgisayar ortamında 

tamamlanması ve mekanik kısmın ise kusursuz bir şekilde çalışması için AR-GE sinin 

yapılması gerekmektedir. Uygun bir atölye ortamında projenin mekanik kısımlarındaki 

parçalar (konveyör bant, ayrıştırma bandı, v kanal, vs.) yapılmalıdır. Bu parçalar hali hazırda 

bulunan sanayi ortamında zaten yapılabilmektedir. Mekanik kısım yapıldıktan sonra ise 

projenin yazılım ( görüntü işleme, boy tespiti, mekanik sistemin kontrolü, vs.) kısmı 

tamamlanmalıdır. Katılmış olduğumuz 2021 Teknofest yarışmasında sistemin kamera ile 

boy tespiti, çürük tespiti mekanik aksam kontrolü gibi bölümleri başarı işe tamamlanmıştır. 

Uygulanabilirlik açısından projenin yazılım ve mekanik olarak teknikte tamamlanmıştır. 

Endüstüriyel anlamda projenin hayata geçirilebilmesi için önünde herhangi bir engel 

bulunmamaktadır. Oluşabilecek risk olarak ise verilen sürenin yazılımın 

kusursuzlaştırılmasına ve mekanik kısmın ar-ge sinin tamlamlanmasına yetmemesi 

öngörülmektedir. 

 

6.1 Projenin Uygulanabilirlik Riskleri 

-Uzun süreli çalışmalarda bant sisteminin hata vermesi 

-Elçek sisteminin kırılması veya açılmaması. 

-Çeşitli sebeplerden devre elemanlarının hata vermesi 

-Kullanıcı kaynaklı yazılımın hata vermesi   

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

7.1 Tahmini maliyet ve malzeme listesi 

Proje için gerekli malzemeler ve maliyet bilgisi Tablo 1’de gösterilmiştir.                                    

                                                                            Tablo 1 Malzeme ve Maliyet listesi 

Malzeme Adet Fiyat (TL) 

Raspberry pi4 8gb 1 5.000 

Raspberry kamera v2 1 730 

           Selenoid Motor 4 1.100 

Konvetör bant 1 1.250 

Gövde malzemesi Huş 

Kontrplak (plexyglass) 

30cm*30cm 

23 1.200 

Batarya 1 700 

Diğer malzemeler (kablo,  700 
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led , slikon vs) 

Toplam  10.680 

 

 

Maddi harcamalar 10 Haziran – 25 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Bu harcama 

yukarıdaki tabloda bulunan bütün malzemeleri kapsamaktadır. 

 

7.2 Maliyet Kıyaslaması 

Piyasada elma boylama işlemini yapan birçok makine bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak 

sadece elma boylama işlemini gerçekleştiren bir makinenin maliyeti 24000 TL’dir. Aynı anda 

hem çürük ayırma hem de boylama işlemini yapan makinelerin ise maliyeti çok daha fazladır. 

Bu makineler kapasite ve hız olarak farkını olumlu yönde ortaya koymaktadır, fakat projemiz 

daha düşük bir bütçe ile geliştirilerek aynı hız ve kapasiteye ulaşabilir. Ayrıca kullanılan 

görüntü işleme ve yapay zekâ algoritmaları sayesinde projemiz geliştirilmeye açıktır. Sadece 

yazılımsal değişiklikle birden fazla meyve veya sebzenin ayrıştırılması işleminde de 

kullanılabilir. 

 

7.3 Proje Takvimi 

Projenin uygulanma takvimi Tablo 2’deki gibidir. 

 

                                                       

                                                                Tablo 2 Proje Takvimi 

İş Paketi    /   Tarih oca şub mar nis may haz tem 

Takım oluşturma ve 

görev dağılımı 

           

Literatür taraması 

 

         

Proje Tasarımı Ve 

Elektronik, Mekanik 

Aksam Seçimi 

            

Ön Başvuru Formu 

Oluşturma 

             

Kodlama Ve Proje 

Geliştirme Süreci 
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Proje Detay Raporunun 

Hazırlanması 

    

 

 

  

  

  

Sistem Parçalarının 

Birleştirilmesi 

   

   

 

  

 

   

 

   

 

  

Son Testler Ve Projenin 

Hazır Hale Getirilmesi 

      

 

 

 

Yarışma haftası 

 

       

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Ülkemiz elma üretiminde dünyada önemli bir konumdadır. Dünyada elma üretiminde 

2019/20 sezonunda 3,6 milyon ton elma üretimi ile dünyada 4. Sırada yer almaktadır. Bu 

üretimden yapılan ihracat ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2020'de 

110 milyon 340 bin 968 dolarlık elma ihraç edilmiştir.[8] 

Üniversitemizin bulunduğu Karaman ise elma üretiminde Türkiye’de 2. Sıradadır. 

Karamanda toplam 1300 elma üreticisi bulunmaktadır. Bu üreticiler toplam 207 bin dekar 

alanda elma üretimi yapmaktadır. 12 milyondan fazla elma ağacı bulunan karaman ağaç 

sayısında Türkiye’de 1. Sırada yer almaktadır. Yıllık tahmini rekolte ise 480 bin ila 500 bin 

ton arasındadır. Karamanda 100 dekarın üzerinde üretim yapan elma üreticisi sayısı 150, 50 

ila 100 dekar arasında 100, 50 dekardan az ise 1050 civarındadır. Karaman ilinde 31 adet 

soğuk hava deposu bulunmaktadır. Bu depoların toplam tonaj hacmi ise toplam 120 bin ton 

civarındadır.[9] Bahsettiğimiz bu üretim tesislerinin hepsinde boylama ve çürük ayrıştırma 

işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlemi gerçekleştiren tüm soğuk hava deposu işletmeleri 

tasarladığımız bu sistemi talep etme potansiyeline sahiptir. 

 

9. Riskler 

 

1. Kameranın 30 milisaniyede bir çektiği fotoğraflara çürük kısmı denk gelmeyebilir. 

Çürük, elmanın görünmeyen tarafında kalır ve tespit gerçekleşmeyebilir. Bu sorunu 

ortadan kaldırmak için bant, elmanın hem kendi ekseninde hem de bant üzerinde hareket 

edebileceği şekilde tasarlanabilir.  

2. Elmanın bant üzerinde ya da kanalda hareket ederken yuvarlanıp düşmesini engellemek 

için kenarlara korkuluk yapılabilir. 
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3. Elma, ayrıştırma kanalında zedelenebilir bunu önlemek için kanalın yapıldığı malzeme 

değiştirilebilir ya da elmanın temas edeceği yüzeyler daha yumuşak malzemelerle 

kaplanabilir. 

4. Sağlam elma çürük, çürük elma sağlam olarak algılanabilir. Bunu engellemek için ortam 

ışığı iyileştirilebilir, kamera değiştirilebilir, yazılım daha iyi hale getirilebilir. 

5. Bantta ilerleyen elmanın üzerinde bulunan çürük, kameranın görüş açısında olmayabilir. 

Buna çözüm olarak elmanın hem dairesel hem doğrusal hareket etmesini sağlayacak bir 

bant sistemi tercih edilebilir. 

6. Elmaların elcekten düştükten sonra birbirini zedelenmesi sorunu, elmaların düştükleri 

hazne su doldurularak suya devir daim yaptırılır. Bu sayede elmalar hem üst üste 

düşmez hem de zarar görmeden ilerler. 

7. Kamerada elmanın çapının yanlış hesaplanması, ışık kaynağının arttırılmasıyla 

yazılımın geliştirilmesi ile çözülebilir. 

                                                                                             

                                                                                                   Tablo 3  Risk Matrisi 

                                                         

                                                                                                                                        

 

 

 

1. Referans / Kaynakça 

[1] Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2016, 12   

Karaman Yöresinde Yetiştirilen Elma Çeşitlerinin Sınıflandırma Parametrelerini Görüntü  

İşleme Teknikleri   Kullanarak Belirlenmesi   

Şiddet 

Olasılık Düşük  Orta Yüksek 

Düşük Elmanın yanlış hazneye 

düşmesi 

Elmaların ayrıştırma 

kanalında 

zedelenmesi 

Sağlam elmanın çürük olarak 

tespit edilmesi 

Orta Elmanın ilgili kapağın 

açık kalma süresine 

yetişememesi 

Çürük kısmın 

kameranın görüş 

açısında olmaması. 

Çürük elmanın sağlam olarak 

seçilmesi 

Yüksek  Elma çapının tam 

belirlenememesi 

Elmaların hazneye  

düşerken birbirini 

zedelemesi 

Elmanın bütün yüzeyinin 

kamera tarafından 

görüntülenememesi 
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 Ek 3. Elcekli Ayrıştırma Kanalı                                Ek 4. Ayrıştırma Hazneleri   

  

 

 

              Ek 5. Sistemin Mekanik Tasarımı 
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

 

 Yukarıda yer alan 10 madde en fazla 14 (on dört) sayfada anlatılacaktır. Kapak, açıklama 

ve görsel olmak üzere en fazla 17 sayfa olacaktır. 

 Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.  Tüm raporlar 

“İçindekiler” ve “Kaynakça” içermelidir. 

 Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. 

 Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15, İki tarafa yaslı, Sayfa 

kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. 

 Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır. 

 Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır. 

 Raporunda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan 

takımlarımızın alıntı yaptığını referans sayfasında belirtmesi gerekmektedir. Ek olarak 

alıntı yapılan cümle/lerin ardından da kısa referansın belirtilmesi gerekmektedir.  

ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı) 

ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz 

kaldırma ve depremzede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, 

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

 

 


