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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yüksek kaliteli mahsullerin korunması, gıda kalitesine ilişkin tüketici bilincinin sürekli 
artması nedeniyle elma endüstrisi için büyük önem taşımaktadır. Elmanın dünya 
çapında en çok tüketilen meyvelerden biri olması nedeniyle artan talep nedeniyle kalite 
denetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Elmaların hasat sonrası ayıklanması, endüstride zor 
ve emek yoğun bir süreçtir. Müşteriler için genel kabul kalitesine karar vermek için 
elmaların boyut, şekil ve diğer kalite parametrelerindeki tekdüzelik gereklidir. 
Halihazırda birçok endüstri elmaların derecelendirilmesini manuel olarak yapmaktadır. 
İşgücü sıkıntısı ve süreçte genel bir tutarlılık olmaması, otomatik çözümler arayışına 
yol açtı. Bilgisayarla görü kullanımı, verilen probleme hızlı, güvenilir ve emek maliyeti 
düşük bir çözüm olarak endüstride ilgi görmüştür. 
 
Geliştirmiş olduğumuz proje ile daha önce makine öğrenmesi algoritmaları yardımıyla 
öğretmiş olduğumuz çürük ve sağlam elma görsellerine göre sınıflandırma işlemi 
yapılması ve elde edilen tahmin sonucunda elmayı farklı sepetlere ayırabilmesi 
sağlanmıştır. 
 

2. Problem/Sorun: 

Projemiz çiftçilerin veya tarımla ilgili satış yapan her kesimin karşısına çıkabilecek 
“çürümüş, tam olmamış” vb. sınıflarda değerlendirilebilecek kusurlu ürünlerle 
karşılaşma problemine yönelik geliştirilmiştir. 
 
Bu probleme yönelik ekip olarak çağımızın gelişen imkanları olan makine öğrenmesi 
ve görüntü işleme teknolojisini kullanarak elmaları ayırt edebilecek ve bunun üzerine 
elmaları ayıracak bir çözüm önerisi geliştirdik. Çözüm önerimizde elmalar öncelikle 
görüntü işleme teknolojisi ile algılanıp makine öğrenmesi programımıza aktarılmakta 
ve bunun sonucunda makine öğrenmesi programımız elde ettiği bilgileri Arduino 
Leonardo’ya aktararak sistemi devreye geçirmektedir. Sistem ise kurduğumuz devre ile 
elmaları sınıflarına göre farklı bölmelere göndermektedir. 
 

3. Yöntem 

Projemizi tamamlamak için öncelikle “sağlıklı elma, çürümüş elma, tam olmamış elma” 
çeşitleri gibi elma çeşitlerini bulacak ve bunu 
https://teachablemachine.withgoogle.com/ 
sitesinden makine öğrenmesi programımıza 
çalıştırarak programımızın bir kısmını elde 
edeceğiz. Daha sonra ise programımızı 
https://replit.com/ sitesi üzerinden html 
kodları ile basit bir web sitesi 
tasarlayacağız. Daha sonra ise Arduino 
Leonardo ile devremizi yapacak ve C# 
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kodlarımızı yazarak devremizi ve sistemimizi tamamlayacağız. 

 
 

 
 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi tarafı bulunduğumuz dönemde makine öğrenmesinin fazla yaygın 
olmaması ile birlikte son zamanlarda yavaş yavaş yaygınlaşmasını da düşünürsek bizim 
kullandığımız kısmının çağımızda yeni olmasıdır. Projemizin özgün tarafı ise daha önce 
böyle bir projenin yapılmamış olmasıdır.   
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5. Uygulanabilirlik  

Standart kamera özelliklerine sahip bir webcam aracılığıyla elmaların fotoğraflanması 
ve elde edilen bulguya göre servonun hareketinin sağlanması yapılmalıdır. Bu noktada 
elma üreticileri ile görüşülerek geliştirilebilir ve birçok tesiste kullanılabilir. 

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz en az maliyet ile gerçekleşecek şekilde tasarlanmıştır. Google Teachable 
Machine ücretsiz olarak kullanıma açıktır. Ayrıca projenin web ara yüzü için yine 
ücretsiz bir web editörü ve tümleşik geliştirme ortamı “repl.it” platformu kullanılmıştır. 
 

Bütçe Kalemleri Adet Tutar (TL) 

Maskeler (farklı renk ve kumaşlarda) 50 25 TL 

Arduino Leonardo 1 75 TL 

Arduino Bileşenleri 

LED 4 5 TL 

Buzzer 2 5 TL 

Servo Motor 2 50 TL 

 Motor Sürücü Kartı 1 25 

 
İş Paketi Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Kaynak Tarama 
  

 
  

Elma fotoğraflarının 
çekilmesi 

  
 

  

Teachable Machine Eğitimi 
  

 
  

Ön izleme ve modelin 
çıkarılması 

  
 

  

Tensorflow Relp.it 
platformuna aktarma 

  
 

  

Yapay zekâ uygulamasının 
test edilmesi 

  
 

  

Arduino bağlantılarının 
yapılması 
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7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin ulaşacağı hedef kitle çiftçilik, tarım sanayi veya tarım ürünleri satışıyla 
ilgilenen herkes için faydalı olacaktır. Hedef kitleyi seçmemizin sebebi ise projemizin 
bu hedef kitleye daha fazla fayda sağlayacağını düşünmemizdir. 

 
8. Riskler 

Verisetinin büyüklüğüne bağlı olarak yapay zekanın tahmin doğruluğu 
değişebilmektedir. Bu noktada farklı elma türleri, farklı ışık ve açılardan elma 
görsellerinin çekilerek verisetinin zenginleştirilmesi yanlış tahmin etme olasılığını 
düşürebilir. Oluşturmuş olduğumuz veriseti ile yanlış tahminde bulunma riski 
mevcuttur. 
Elmaların bant üzerinde hareketinin düzgün şekilde yapılması ayrıştırma aşamasında 
takılmalara aksaklıklara karşı dayanıklılığını artırabilir. 
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9. Kaynaklar  

https://replit.com  

https://teachablemachine.withgoogle.com  

https://experiments.withgoogle.com/tiny-sorter/view 


