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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.  
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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, elma üzerine çalışan 

işyerlerinde, ayrıştırma, tasnif işlemlerinin insan eli veya mekanik ayrıştırma bantları 

kullanılarak yapıldığı gözlemlenmiştir. İnsan eliyle yapılan ayrıştırmalarda çürüklerin gözden 

kaçması veya yanlış boyut tasnifi gibi hatalar olabilmektedir. Bu hatalar işveren için mali, 

işçiler için işgücü ve zamandan kayıplar oluşturmaktadır [4]. Boyut ayrıştırması için kullanılan 

mekanik bantlarının ise elmalarda leke ve ezik oluşturduğu, bu yüzden tercih edilmediği tespit 

edilmiştir. Bu durum toptan ihraç edilecek ürünün kalitesini düşürmekte, yapılan ihracatı 

olumsuz etkilemektedir. Karaman ilinde bulunan soğuk hava deposuna ait Şekil 1’deki 

görüntüde, elma ayrıştırma işleminin insan eli ile yapıldığı görülmektedir. 

 
Şekil 1.  İşçiler tarafından elle elma ayrıştırma 
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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 bant üzerine yerleştirilen 

kamera ile banda giren elmaların görüntüleri anlık olarak alınır ve oluşturulan nesne tanıma 

algoritmasına gönderilir. Algoritma elmayı tespit eder ve boyutunu, leke, çürük durumu belirler 

[5]. Bandın sonunda 4 adet kapak içeren ayrıştırma kanalı bulunmaktadır. Elma çürük ise ilk 

kapak açılır ve elma çürük haznesine düşer. Elma çürük değilse tespit edilen boyutuna göre 

küçük orta veya büyük kapakları açılır ve elmanın boyutuna göre ayrıştırılması gerçekleştirilir.  

Projenin bu ayrıştırma işlemi için tasarlanan katı çizimi Şekil 2’de olduğu gibidir. Ayrıca bu 

katı çizim üzerinde uygulanacak çözüm algoritmasına ait akış diyagramı da Şekil 3’te 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Elma ayırma sistemi için projenin katı çizim tasarımı 
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Şekil 3. Projenin çalışmasını gösteren çözüm algoritması akış diyagramı 

Başla 

Elmanın görüntüleri alınır 

Elma sağlamlık durumu 

kontrol edilir 

Elma sağlam 

mı? 

Banda elma eklenir 

 

 
Elmayı çürük haznesine gönder 

Elma boyut analizi yapılır 

Elmanın çapı 

<= 6.5 cm  

Elmayı küçük boy haznesine 

gönder 

 

6.5 cm < 
Elmanın çapı 

<= 8.5 cm 

Elmayı orta boy haznesine 

gönder 

 

Elmanın 

çapı > 8.5 

cm 

 

 

Elmayı büyük boy 
haznesine gönder 

 

Son 
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4. Yöntem 

Projenin hem donanım tasarımı hem de yazılımsal tasarımı hakkında detaylı bilgi aşağıda 

detaylı açıklanmıştır. 

4.1. Mekanik tasarım 

Çalışmanın mekanik kısmı,  Şekil 4’de görüldüğü gibi konveyör bant ve ayrıştırma kanalı 

olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Konveyör bant bir adet DC motor kullanılarak 

hareket ettirilecektir. Bant üzerinde elmaların görüntüsünü almak için bir adet kamera 

bulunmaktadır. Kameranın değişen ortam ışığından etkilenmemesi için kamera kapalı bir kutu 

içine yerleştirilecektir [6]. Bu kutunun içine yerleştirilen ledler ile ortam ışığı sabit tutulacaktır. 

Bu sayede her ortamda elmanın görüntüleri istenilen kalitede elde edilecektir.  

Tasarlanan mekanik sistemde, karışık halde bulunan elmalar insan eli ile konveyör bant üzerine 

yerleştirilir. Bant üzerinde ilerleyen elmalar kamera ile kaydedilir ve raspberry pi 4 içinde 

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

belirlenir. Özellikleri belirlenen elmalar bandın sonunda bulunan ayrıştırma kanalına geçiş 

yapar. Ayrıştırma kanalında elmaların özelliklerine göre ayrılmasını sağlayacak dört adet 

hazne, hazneler üzerinde de kapaklar vardır. Bu kapakları kontrol etmek için her birinin altında 

birer adet servo motor bulunacaktır. İşlenen veriye göre servo motorlara sinyal gitmekte ve 

kapaklar açılmaktadır. Elma çürükse ilk kapak açılacak elma çürük haznesine düşecektir. Elma 

çürük değilse küçük, orta ya da büyük boy elmaların düşeceği haznelerin kapakları açılacaktır. 

Sonuç olarak elmaların ayrıştırılması işlemi tasarlanacak mekanik sistem ile tamamlanacaktır. 

 

 
Şekil 4. Projenin mekaniksel tasarımı ve donanım elemanları 
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4.2. Yazılımsal tasarım 

Çalışmanın yazılım kısmı için Visual Studio, Anaconda gibi IDE’ler kullanılacaktır. 

Programlama dili olarak, deneyimli olduğumuz, Python ya da C++ tercih edilecektir. Mekanik 

sistem üzerindeki elma, bant üzerinde hareket ederek nesne tanıma işleminin gerçekleştirileceği 

kameranın görüş alanına doğru ilerler. Elma tespit edildiği anda işaretlenecek, sistem akışı 

duracak ve elmanın fotoğrafı (frame) çekilecektir ve kaydedilecektir. Bu elma fotoğrafları 

morfolojik filtreleme işlemlerinden geçirilerek nesne tanıma modelinde kullanılmaya hazır hale 

getirilir. Elmaların sağlamlığını tespit edecek yapay zekâ modeli 60.000 sağlam,35.000 çürük 

elma fotoğrafının eğitilmesi ile 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 [1]. Toplamda 5000 fotoğraf içeren 

Evrişimli Sinir Ağları (Convolutional Neural Network (CNN)) modelimiz, görüntüyü çeşitli 

katmalardan geçirerek özelliklerini tespit eder ve ham pikselleri anlayabileceğimiz formatlara 

dönüştürür[7]. 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).  

 

  
a) Yazılım geliştirme ortamı b) Elma tespiti ve çevre, alan belirleme 

Şekil 5. Projenin yazılımsal tarafı 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde alışılagelmiş mekanik sistemlerle ayrıştırma metotlarının dışına çıkılarak nesne 

tanıma algoritması, yapay zeka ve görüntü işleme yöntemleri ile elmaların özellikleri tespit 

edilecektir. Piyasada bulunan benzer ürünler elmaların boyutlarına göre ya da çürük tespiti için 

ayrı ayrı tasarlanmışken, projemiz sağlamlık ve boyut ayrıştırmasını aynı anda yapmaktadır. 

Endüstride kullanılan benzer projelerden farklı olarak projemiz daha küçük bir yapıya sahip 

olması taşınabilir olmasına imkan sağlamaktadır bu sayede istenilen her yerde 

kullanılabilecektir. Ayrıca kullanılan sınırlı malzeme ve düşük maliyetli donanım sayesinde, 

uygun maliyetli bir elma ayrıştırma sistemi tasarlanacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Bahçe sahibi olan üreticiler meyveleri toptancılara satmadan öncede ayrıştırma ihtiyacı 

duydukları için, bahçelerde de bu işlemi kolaylaştıracak bir sistem gerekmektedir. Bu sebeple 
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projemiz üreticiler için de kolaylık sağlayacaktır ve üreticiye de satışı sağlanabilecektir [7]. 

Birden çok bahçesi olan üretici bu sistemi bahçeleri arasında taşıyabilecektir. Ayrıca sistemdeki 

bant genişliği ve kanal sayısı arttırılarak elma kapasitesi çoğaltıldığında meyve endüstrisinde, 

sanayisinde de kullanılabilecektir. Düşük malzemeli mekanik aksanı sayesinde tercih 

edilebilirliği yüksek olacaktır. 

 

6.1 Projenin Uygulanabilirlik Riskleri 

Sistem bahçelerde kullanılmak istendiğinde eğer bahçede elektrik kaynağı yoksa kendi 

bataryasını kullanarak ayrıştırma işlerini yapmaya devam edecektir bu da sistemin kısa süre 

içinde bataryasını tüketmesine sebep olacaktır. Aynı şekilde eğer bahçede kullanılan elektrik 

hattında kaçak bulunuyorsa bu motor sürücü devresine zarar verip yanmasına böylece konveyör 

bandın çalışmamasına sebep olacaktır.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje kapsamında kullanılacak malzemeler ve bu malazemelere ait maliyetler bu bölümde 

belirtilecektir. 

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 1000 

Raspberry kamera v2 1 500 

MG995 servo motor 4 210 

Konvetör bant 1 900 

Gövde malzemesi 

(plexyglass) 30cm*30cm 
23 700 

Batarya 1 300 

Diğer malzemeler (kablo, 

led , slikon vs) 
 200 

Toplam  3810 TL 

                                    

 

Maddi harcamalar 10 Temmuz – 25 Ağustos 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 
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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 ağu eyl 

Takım oluşturma ve 

görev dağılımı 

             

Literatür taraması 

 

           

Proje Tasarımı Ve 

Elektronik, Mekanik 

Aksam Seçimi 

              

Ön Başvuru Formu 

Oluşturma 

               

Kodlama Ve Proje 

Geliştirme Süreci 

                    

Proje Detay 

Raporunun 

Hazırlanması 

    

 

 

  

  

  

  

Sistem Parçalarının 

Birleştirilmesi 

   

   

 

  

 

   

 

   

 

  

 

 

 

Son Testler Ve 

Projenin Hazır Hale 

Getirilmesi 

      

 

 

 

 

 

 

Yarışma haftası 

 

         

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Elma ithalatının her aşamasında bulunan üretici, toptancı, soğuk hava deposu sahibi, meyve 

hali sahibi, ithalatçı gibi elma satışı yapan herkesin en az hata ve maliyet ile elma ayrıştırma 

işlemini gerçekleştirmesini kolaylaştıracak bu tarz makinelere ihtiyacı vardır. Ayrıca proje 

farklı ürünler için geliştirildiğinde, kullanılabilirliği bununla da sınırlı kalmayacaktır. Düşük 

fiyatı ve hızlı ayrıştırma kabiliyeti sayesinde meyve paketlemesi yapan fabrikalarda da 

kullanılması makuldür. 
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9. Riskler 

 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.  

 Elmanın bant üzerinde ya da kanalda hareket ederken yuvarlanıp düşmesini engellemek 

için kenarlara korkuluk yapılabilir. 

 Elma, ayrıştırma kanalında zedelenebilir bunu önlemek için kanalın yapıldığı malzeme 

değiştirilebilir ya da elmanın temas edeceği yüzeyler daha yumuşak malzemelerle 

kaplanabilir. 

 Elma, ilgili kapağın açık kalma süresine yetişemeyebilir bunu önlemek için kapakların 

altına elmanın düşüşünü algılayacak sensörler yerleştirilebilir. 

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

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

 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. 

 Elmaların kapaktan 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. 

 Kamerada elmanın çapının yanlış hesaplanması, ışık kaynağının arttırılmasıyla 

yazılımın geliştirilmesi ile çözülebilir. 

                                                                   Tablo 3. Risk Matrisi 

                                                                                                                                        

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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