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Özet
Soğutma sistemlerinde soğutucu akışkan kaçakları montaj ve servis hatalarından kaynaklanabildiği gibi, zaman içinde boru ve
bağlantılardaki titreşime ve malzeme yıpranmasına bağlı olarak oluşabilmektedir. Bu durum, soğutma sisteminin çalışma verimini
engelleyerek, soğutma/ısıtma kapasitesini düşürme ve sistemde kızgınlık artışına neden olmaktadır. Ayrıca, emme hattında vakum
düşüşü gerçekleşeceği için sisteme hava ve nem girişinden dolayı iç kirlenme ve tıkanma oluşmaktadır. Soğutucu akışkan kaçaklarının
tespitinde köpükleme ve akışkan kaçak dedektörü ile algılama kullanılan en yaygın yöntemlerdir. Bu çalışmada, bir soğutma
sisteminde oluşabilecek kaçakların tespiti için, kızılötesi görüntü işleme tekniğine dayalı yeni bir yöntem önerilmiştir. Bunun için ilk
olarak, R22 soğutucu akışkan kullanılarak hazırlanan deney düzeneğinde, 7 farklı noktada, farklı zamanlarda yapay kaçaklar
oluşturulur. Daha sonra, sağlam sistem kızılötesi görüntüsü ile yapay kaçak yapılmış sistem görüntüleri üzerinden daha önceden tespit
edilmiş 12 alt bölgeden öznitelik verileri çıkartılmaktadır. Öznitelik özellik verilerinin elde edilme işleminde, belirlenen 12 bölgenin
yüzey sıcaklık bilgileri kullanılmıştır. Yüzey sıcaklık bilgileri minimum, maksimum, ortalama ve en yoğun sıcaklık bilgisi olarak dört
farklı şekilde çeşitlendirilmiştir. Kızılötesi görüntü analizi işlemini gerçekleştirmek için elde edilen öznitelik verileri Pearson
Korelasyon Benzerlik Analizi (PKBA) işlemine sokulmaktadır. Son olarak, izlenmesi gereken 12 alt bölgenin PKBA sonuçları bir eşik
değere tabi tutularak, eşik değerin altında kalan bölgelerde “Kaçak vardır” tespiti yapılmaktadır. Diğer bir olası durum ise, eğer
sağlam ve kaçak kızılötesi karşılaştırmasında, benzerlik değerinin çok yüksek bir değer oluşmasında, bu bölgeler için “Kaçak yoktur”
sonucunu vermektedir. Kızılötesi görüntü işleme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen PKBA ile kaçak tespit işlemi, kullanım kolaylığı,
hızlı ve eş zamanlı kaçak tespit etme noktasında daha avantajlı olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Soğutucu akışkan kaçak tespiti, Kızılötesi görüntü işleme, Pearson Korelasyon Benzerlik Analizi

Using Pearson Correlation Similarity Analysis Method on Infrared
Images to Detect Refrigerant Leakage in Refrigeration Systems
Abstract
Refrigerant leaks in refrigeration systems can be caused by assembly and service failures, as well as due to vibration and material
wear in pipes and connections over time. This situation prevents the working efficiency of the refrigeration system, decreasing the
cooling/heating capacity and causing an increase in superheating in the system. In addition, internal contamination and clogging
occurs due to air and humidity entry into the system, as there will be a vacuum drop in the suction line. Foaming and detection with
fluid leakage detector are the most common methods used to detect refrigerant leakages. In this study, a new method based on infrared
image processing technique was proposed to detect leakages that may occur in a refrigeration system. For this, firstly, in th e
experimental setup prepared using R22 refrigerant, artificial leakages are created at 7 different points and at different times.
Afterwards, feature data are extracted from 12 sub-regions previously determined by using the robust system infrared image and
artificially illegal system images. In the process of obtaining feature property data, the surface temperature information of 12 subregions determined was used. Surface temperature information has been diversified in four different ways as minimum, maximum,
average and most intense temperature information. In order to perform the infrared image analysis process, the feature data obtained
are entered into the Pearson Correlation Similarity Analysis (PCSA) process. Finally, the PCSA results of the 12 sub regions that need
to be monitored are subjected to a threshold value and the regions below the threshold value are detected as “ There is leakage”.
Another possible situation is that if the similarity value is very high in the comparison of robust and artificially illegal system infrared,
it gives the result "No leakage" for these regions. Leakage detection with PCSA using infrared image processing technique has shown
that it is more advantageous in terms of ease of use, fast and simultaneous leakage detection.
-

Keywords: Refrigerant leakage detection, Infrared image processing, Pearson Correlation Similarity Analysis
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Öz
Dünyada enerji kaynaklarının ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerjinin yeri oldukça önemlidir. Jeotermal
enerji, işletme maliyetinin ucuz olması, devreye girmesinin hızlı olması ve çevresel şartlardan etkilenmemesi gibi nedenlerden dolayı
günümüzde elektrik enerjisi üretimi, ısıtma soğutma sistemleri, kimyasal madde ve mineral üretimi gibi birçok alanda oldukça tercih
edilen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Jeotermal enerjinin kullanılabilmesi için gerekli başlıca koşullar; ulaşılabilirlik, buharı ve
sıcak suyu pazarlayabilmek amacıyla bir ürün haline getirmede dönüşüm teknolojisine sahip olmak ve ticari kullanımda ekonomik
anlamda diğerleriyle rekabet edebilmek amacıyla etkin bir sürecin olmasıdır. Ülkemiz jeolojik ve coğrafik lokasyonu itibarıyla aktif
bir tektonik kuşak üzerinde yer almaktadır. Bu yüzden jeotermal enerji açısından önemli bir potansiyele ve dünya ülkeleri arasında iyi
bir konuma sahiptir. Günümüzde dünyada ve Türkiye’de nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerin gittikçe artmasıyla birlikte, enerji
tüketimi de buna bağlı olarak gün geçtikçe artmaktadır. Bu artışın ya da varsa trendin yıllara göre değişiminin belirlenmesi ve analiz
edilmesi ilerisi için yapılacak planlamalarda büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin 2009 2018 yılları arasındaki
jeotermal enerji birincil enerji arzı istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bunun için yıllara göre birincil enerji
arzı verileri, istatistiksel analiz yöntemlerinden Mann-Kendall trend analizi ve Şen’in eğim testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları
ve elde edilen grafikler incelendiğinde birincil enerji arzında pozitif yönlü bir trend olduğu ve özellikle 2013 yılı ve sonrasında bu
trendde ciddi bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen tüm sonuçlar grafiklerle ve sonuç tablolarıyla detaylı olarak gösterilmiştir.
Sonuç olarak nüfu s artışı ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak jeotermal enerji birincil enerji arzının gittikçe artacağı
düşünülmektedir.
-

Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, Mann-Kendall trend analizi, Şen’in eğim testi.

Evaluation of Geothermal Energy in Turkey in Terms of Primary
Energy Supply
Abstract
The place of energy resources and especially geothermal energy, which is one of the renewable energy sources, is very important in
the world. Geothermal energy is a highly preferred renewable energy source in many areas such as electrical energy production,
heating cooling systems, chemical material and mineral production due to reasons such as low operating costs, fast activation and not
being affected by environmental conditions. The main conditions for the use of geothermal energy are accessibility, having the
transformation technology into a product in order to market steam and hot water, and having an effective process in order to compete
with others economically in commercial use. Our country is located on an active tectonic belt in terms of its geological and
geographical location. Therefore, it has an important potential in terms of geothermal energy and a good position among the world
countries. Today, with the growing of population growth and technological development in the world and in Turkey, energy
consumption is increasing day by day depending on this. Determining and analyzing this increase or trend over the years has a great
importance in future planning. In this study, the primary energy supply of geothermal energy in Turkey between 2009-2018 were
evaluated using statistical analysis methods. For this, primary energy supply data by years have been analyzed with statistical analysis
methods Mann Kendall trend analysis and Sen's slope test. When the analysis results and the graphs obtained are analyzed, it is
observed that there is a positive trend in primary energy supply and a significant increase in this trend especially in 2013 and
afterwards. All the obtained results are shown in detail with graphics and result tables. As a result, it is thought that the primary
energy supply of geothermal energy will increase gradually due to population growth and technological advances.
-
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MOBILE HEALTHCARE SERVICE ROUTING AND SCHEDULING PROBLEM: A CASE
STUDY IN ANKARA
İlhami AKKUŞ1, Ece Arzu YILDIZ2 , İsmail KARAOĞLAN3, Fulya ALTIPARMAK4
Abstract ⎯ Over the past 50 years societies’ healthcare needs have changed and a change in health policy
became essential. Governments tend to support preventive rather than curative healthcare service. This
policy emerged from spending less to protect peoples’ health in order not to pay more for treatment. It
is not a policy anymore to build district hospitals in every village, but it is still an issue to bring them
healthcare service. To tackle this issue, Turkey Ministry of Health has enforced to give mobile
healthcare services in rural areas by approximately 7.5 thousand physicians at 3.4 thousand family health
centers. These physicians, who work 8 hours in each day, can give mobile healthcare service to
approximately 9 million people in each month. In this mobile application, each village has to be visited
multiple times in a month by an assigned physician from corresponding family health center considering
minimum service time according to its population. Based on the characteristics of this mobile healthcare
service, it can be considered as a Multi-depot Periodic Time Constrained Vehicle Routing Problem (mdPTCVRP). In this study, we present a mixed-integer programming formulation for the md-PTCVRP.
The goal is to derive daily routes of the physicians via some constraints such as time limit, route duration,
minimum service time, assigning each physician the same villages by minimizing total route cost for
each month. The results are compared with the real life application of Health Directorate of Ankara
province.
Keywords ⎯ Healthcare Logistics, Mobile Healthcare, VRP, multi-depot, periodic VRP, time
constrained VRP
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Abstract
The sources of work accidents identified in the root cause analysis are dangerous behaviors and dangerous occurrences. Despite the
studies, improvements, and arrangements made on this subject in recent years, the status of the matter has not been improved until
today, and the rates of occurrences have almost remained the same. In the accident root cause studies conducted, the findings suggest
that the human factor is the leading cause of accidents in the workplace. However, pointing out that the human factor alone is not enough
to correctly examine the causes of these accidents. In the assessments performed, the physical and mental fatigue and psychological
conditions of the workers are generally excluded from the studies. Despite this, the perceptual deficit that arises from fatigue and
insomnia plays a significant role in the occurrence of accidents or near-miss incidents. These fluctuating changes in the mental and
physical well-being of the worker overtime often go unnoticed by both the employee and the employer. By regularly monitoring the
components of this state of well-being, within the scope of occupational health and safety, it must be aimed at proactive and preventive
protection of the health and safety of employees in the workplace concerning the environment, equipment, and individual/team. In this
study, a roadmap developed for the prevention of near-miss incidents or accidents that may occur due to changes in decision-making
skills, risk-taking behaviors, and reaction time of employees due to deterioration in the perception levels of them, and a matching matrix
regarding the Occupational Health and Safety (OHS) processes are presented.
Keywords: The root cause of the accident, mental fatigue, fatigue, insomnia, perception
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Öz
Tıbbi görüntülerin yorumlanarak hasta ve hastalık hakkında önemli veriler elde edilmesi zaman ve emek açısından oldukça maliyetlidir.
Tıbbi görüntülerin yapay zekâ yöntemleri ile analiz edilmesi sayesinde hastalık tespitinin yapılması, sınıflandırılması ve bunların
otomatikleştirilmesi uzmanların iş yükünü azaltmaktadır. Bu çalışmada, Data Science Bowl 2018 veri setinden elde edilen tıbbi
görüntülerdeki çekirdeklerin tespitinin otomatikleştirilmesi yapılmaktadır. Data Science Bowl 2018, çekirdek tespitinin
otomatikleştirilmesi amacıyla bir yarışma için bir araya getirilmiş tıbbi görüntülerden oluşmaktadır. Bu veri seti içerisinde 670 adet
eğitim görüntüsü ve bunlara ait maske görüntüleri ile 65 adet test görüntüsü yer almaktadır. Test görüntülerine ait maske görüntüleri
olmadığı için çalışma, eğitim görüntülerinin %10’unun doğrulama verisi olarak ayrılarak bu veriler üzerinden yapılmaktadır. Çalışmada,
çekirdek tespitinin otomatikleştirilmesinde U-Net Evrişimli Sinir Ağı kullanılıp en yüksek doğruluk ve en düşük hata oranının elde
edilmesi amaçlanmıştır. Çekirdek tespitindeki doğruluk oranının arttırılması ve hata oranının minimize edilmesi amaçlandığı için,
yapılan deneysel çalışmalar iki bölüme ayrılmaktadır. İlk olarak Adam optimizasyonu ve belirli hiper parametreler kullanılmakta, ikinci
bölümde ise sonuçların en iyilenmesi için hiper parametre optimizasyonu yapılmaktadır. Hiper parametre optimizasyonu için Izgara
Arama yöntemi tercih edilmiştir. Deneysel çalışmaların ilk aşamasında doğrulama verileri için elde edilen doğruluk oranı 0.9675 olarak
bulunmuştur. Hiper parametre optimizasyonu yapıldıktan sonra ise doğrulama verileri için en iyi iki sonuç sırası ile 0.9698 ve 0.9739
olarak bulunmuştur. Son olarak, en iyi sonucu veren 0.9739 oranı için belirlenen hiper parametreler Stokastik Gradyan İniş, RMSProp
ve AdaDelta optimizasyon yöntemleri için de denenmiştir. Bu sayede optimizasyon yöntemlerin kıyaslaması da yapılmış ve en iyi
sonucu veren optimizasyon yönteminin Adam optimizasyonu olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi Görüntü Segmentasyonu, Çekirdek Tespiti Otomasyonu, U-Net, Hiper Parametre Optimizasyonu, Izgara
Arama.

Evaluation of Hyper Parameter Optimization Effect on Nuclei
Segmentation with U-Net
Abstract
Interpreting medical images and obtaining important data about the patient and the disease is very costly in terms of time and effort.
Thanks to the analysis of medical images with artificial intelligence methods, disease detection, classification and automating these is
reduced the workload of experts. In this study, the process of automating the detection of the nuclei in medical images obtained from
the Data Science Bowl 2018 data set is carried out. Data Science Bowl 2018 consists of medical images put together for a competition
to automate nuclei detection. This data set includes 670 training images and their mask images and 65 test images. Since there are no
mask images belonging to the test images, the study is carried out by separating 10% of the training images as validation data. In the
study, it is aimed to achieve the highest accuracy and the lowest error rate by using U-Net Convolutional Neural Network to automate
nuclei detection. Since it is aimed to increase the accuracy rate in nuclei detection and to minimize the error rate, the experimental
studies are divided into two parts. Firstly, the hyper parameters determined by the trainer have been run with Adam optimization, and
in the second part, hyper parameter optimization is performed to optimize the results. Grid Search method is preferred for hyper
parameter optimization. In the first stage of experimental studies, the accuracy rate obtained for verification data was found to be 0.9675.
After the hyper parameter optimization, the best two results for the validation data were found as 0.9698 and 0.9739, respect ively.
Finally, the hyper parameters determined for the ratio of 0.9739 that gives the best result are also tested for Stochastic Gradient Descent,
RMSProp and AdaDelta optimization methods. Thus, the comparison of optimization methods is also made and it w as determined that
the optimization method that gave the best results is Adam optimization.
Keywords: Medical Image Segmentation, Nuclei Detection Automation, Hyper Parameter Optimization, Grid Search.

5

Görünüm Tabanlı Yüz Tanıma Yöntemleri Kullanılarak Cinsiyet
Belirleme
Ersin Öztürk1, Çetin Kurnaz2*
1,2

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye
(1ORCID: 0000 0002 3841 5813, 2 ORCID: 0000 0003 3436 899X )
-

-

-

-

-

-

*ckurnaz@omu.edu.tr

Öz
Teknolojik gelişmeler ile birlikte yüz ve cinsiyet tanıma sistemleri günümüzün popüler çalışmalar konusu haline gelmiştir. İn san
bilgisayar etkileşiminin temel yaklaşımlarından biri olan cinsiyet sınıflandırması, akıllı bina uygulamalarından güvenlik
soruşturmalarına kadar pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, görünüm tabanlı cinsiyet sınıflandırma
yöntemleri kullanılarak cinsiyet tespiti yapılmıştır. Görünüm tabanlı sistemlerde özellik çıkarmak için yerel ikili örüntü (LBP), Radon
ve Gabor dönüşümleri kullanılmıştır. Ortaya çıkan veri matrislerindeki yüksek boyutları azaltmak için ise temel bileşen analizi (PCA)
yöntemi tercih edilmiştir. Verileri sınıflandırmak için destek vektör makinesi (SVM) sınıflandırıcısı kullanılmıştır. Veri t abanı olarak
FERET veri tabanındaki kişilere ait ön yüz görünümleri kullanılmıştır. Veri tabanındaki resimlerin %70’i eğitim verisi olarak
kullanıldığında %89; %90’ı eğitim verisi olarak kullanıldığında ise %96’lara varan doğruluk oranlarına ulaşılmıştır. Ayıca sonuçlardan
Radon dönüşümünün mevcut cinsiyet belirleme yöntemlerine dahil edilmesinin sistem doğruluğunu artırdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet tanıma, Görünüm tabanlı yöntemler, LBP, PCA, SVM.

Gender Classification Using Appearance Based Face Recognition
Methods
Abstract
Today, intensive studies on facial recognition systems have become an important issue. Gender classification, which is one of the
basic approaches of human computer interaction, is widely used in many areas, from smart building applications to security
investigations. In this study, gender recognition has been made by using appearance based gender classification systems. Local Binary
Pattern (LBP), Radon and Gabor transform methods have been used to extract of features in appearance based systems. Principal
Component Analysis (PCA) method has been preferred to reduce the high dimension of the resulting data matrices. Support Vector
Machine (SVM) classifier is used to classify data. The front face views of the people in the FERET database were used as a database.
Accuracy rates of up to 89% were achieved when 70% of the images in the database were used as training data. This value reaches up
to 96% were obtained when 90% of the images were used as training data . Additionaly, the results was showed that the inclusion of
Radon conversion in current gender recognition methods increases system accuracy.
Keywords: Gender recognition, Appearance based methods, LBP, PCA, and SVM.
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Abstract
Numerous manufacturing companies worldwide have widely adopted industrial robots due to their advantages, such as increased
efficiency and profitability. Robots with numerous features and abilities are available for a wide variety of applications. They can handle
numerous tasks in various industrial applications, including welding, assembly, material handling, loading, and painting. The selection
of a robot for a particular application is a multifaceted task due to its complexity, advanced features, and facilities. The decision-maker
needs to choose the most suitable robot, taking into account the various features, maximizing benefits, and minimizing costs. In this
context, the main objective of this study is to present an integrated multiple criteria decision analysis (MCDA) approach for industrial
robot selection. The selection of the optimal robot is conducted based on three weighting methods, namely standard deviation (SD),
mean weight (MW), and Shannon entropy, and three MCDA methods, namely additive ratio assessment (ARAS), simple additive
weighting (SAW), and weighted product method (WPM). The objective weighting methods, SD, MW, and Shannon entropy, are adopted
to eliminate subjective evaluations while determining attribute weights. Using the output of each weighting method as the input of each
MCDA method, nine different ranking models are developed. The correlation between all models is examined through Kendall’s
correlation coefficients. The results of all method pairs are integrated through the Borda method to reach a final consensus ranking. The
results indicate that the proposed hybrid approach can be utilized successfully for the purpose of the present study, and ARAS is the
most robust method.

Keywords: Industrial robots, Robot selection, Multi-attribute decision making, Borda, Additive ratio assessment.
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Öz
Sosyal medya kullanıcı tabanlı olmakla beraber büyük kitleleri bir araya getiren kullanıcıların kendi ürettiği içeriği paylaştığı online bir
ağdır. Sosyal medya kişiler ve kurumlar arasındaki etkileşimi arttırması nedeniyle günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır. Sosyal
medya sahip olduğu büyük potansiyeli nedeniyle kötü niyetli kişilerinde dikkatini çekmektedir. Saldırganlarda kurbanlarına ulaşmak
için sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Kişi ve kurumları etkileyen geniş çaplı bu tehditlere karşı büyük ölçekli güvenlik
yatırımları yapılsa da kesin olarak çözüm bulunamamıştır. Bu çalışmada, sosyal medyada ortaya çıkan güvenlik zafiyetleri, alınabilecek
önlemler ve korunma yolları tanımlanarak son kullanıcı farkındalığı yaratılmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Sosyal Ağlarda Saldırı Türleri, Güvenlik Açıkları.

Security Risks and Safeguard Measures in Social Media Usage
Abstract
The social media is a user-based online network that brings large masses together, where users share their own content. Social media is
actively used today since it expands the interaction between individuals and institutions. Due to its great potential, social media also
attracts the attention of malicious individuals. The attackers also use social media actively to reach their victims. Although large-scale
security investments are made against these widespread threats affecting individuals and institutions, no definite solution has been found
yet. In this study, it was aimed to increase awareness of end-users by identifying the security weaknesses in social media, measures that
can be taken and the ways of protection.
Keywords: Social media, Types of attacks in Social Networks, Safety Vulnerabilities, Computer Security, Malware.
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Abstract
The process of reducing the phase difference between current and voltage as much as possible by balancing the reactive power is known
as reactive power compensation. With reactive power compensation, over currents and voltage drops in the transmission lines are
prevented and higher quality, cheaper, and more efficient energy is provided. Reactive power compensation is done by switching
capacitors with proper values. In a reactive power compensation system, capacitors are switched on and off by a controller. The
switching behavior of this system can be characterized as a discrete event system (DES) that has discrete states and the state evolution
depends on the occurrence of asynchronous events. In this paper, the control mechanism of a reactive power compensation system is
considered in the sense of DES. The system is modeled by using automata and supervisory control structures are computed. The
supervisors are obtained by using the supervisory control theory (SCT). Supervisors in the form of monolithic, reduced, and modular
are synthesized to correct the power factor. The computed supervisors are also integrated with the system and simulated. The total size
of supervisors, ie the total number of transitions and states of each, are compared. The computed supervisors in the form of modular
ones have the smallest size. According to simulation results, it is demonstrated that the power factor is successfully corrected by all of
the computed supervisors. The presented study shows how to calculate controllers for reactive power compensation systems by using
the supervisory control theory. Since the supervisory control theory used in the study is a formal controller computation method, the
presented approach enables the computation of formal controllers for reactive power compensation systems. The use of formal methods
in the synthesis of controllers offers significant benefits in terms of realization and verification.
Keywords: Compensation, Power Factor, Discrete Event System, Supervisory Control, Automata.
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Öz
Yenilenebilir enerji, özellikle güneş enerjisi eski çağlardan bu yana gıda ve ürün kurutmada önemli rol oynamaktadır. Güneş enerjisi ile
kurutmada da her geçen gün verim artırıcı yeni çözümler üretilmektedir. Bunlardan biri de havalı güneş kollektörüleri (HGK) için en
iyi çalışma şartların geliştirilmesidir. Bu makalede, özellikle gıda ürünü kurutması için geliştirilen hava ısıtmalı güneş kollektörlerinin
hesaplamalı akışkan dinamiği (HAD) analizi sunulmaktadır. HAD analizi ANSYS FLUENT R18.1 ile yapılmıştır. Bu analizde ANSYS
FLUENT R18.1'in radyasyon hesaplama arayüzü iletişim kutusu kullanılmıştır. Bu arayüzün özelliği, bir güneş ışını izleme algoritması
kullanmasıdır. Bu algoritma ile HGK üzerine düşen ve topladığı ışınımı değeri hesaplanmıştır. HAD analizi Elâzığ iklim koşullarında
gerçekleştirilen bir HGK için yapılmıştır. HGK’nın modeli 800 * 1400 *150 mm düz bir plaka olmasına rağmen, güneş emici plaka
kısmı trapezdir. Trapez sac güneş emiciliği yüksek (0,95) malzemelerden seçilmiştir ve trapez sacın alt kısmı iyice yalıtılmıştır. HGK’da
800*1400*4 mm ölçülerinde şeffaf düz cam kullanılmıştır. Kollektör tek geçişli, zorlanmış taşınımlı ve azimut açısına (42° GüneyDoğu) göre sabitlenmiştir. Analizlerde iş akışkanı olarak hava kullanılmıştır. HGK değişen hava debilerinde günün belirli saatlerinde
(9.00-10.00-11.00 …-16.00) test edilmiş ve modellenmiştir. Sayısal modelin çözüm ağ yapısı istatistikleri verilmiştir. Analiz zamandan
bağımsızdır. Sadece belirli bir saat için analiz gerçekleştirilmiştir. Her saat dilimi için ayrı analiz yapılmıştır. Deney sonuçları sayısal
analizlerle karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda sabit HGK için günün bazı saatlerinde Elazığ iklim şartlarının güneşlenme faktörleri
belirlenmiştir. HGK içerisinde gerçekleşen hava akış hareketleri ve kollektör üzerindeki sıcaklık dağılımı gösterilmiştir. Sonuç olarak
sayısal analiz ile güneş kollektörünün 3 boyutlu (3B) modellemesi gerçekleştirilmiş ve HGK çıkış sıcaklığı için % 1'den az hata ile
çözümlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Havalı güneş kollektörü, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çıkış sıcaklığı, Yenilenebilir enerji

Experimental Design and Numerical Analysis of a Trapezoidal
Absorber Plate Air Solar Collector
Abstract
Renewable energy, especially solar energy is an important role in drying any product ever since ancient times. With each passing day,
new efficiency-increasing solutions are produced in solar drying. One of them is the development of the most suitable operating
conditions for air solar collectors (SAC). This paper attempts to present a computational fluid dynamics (CFD) simulation of solar
collectors developed especially, for food product drying. The CFD analysis study was conducted for a solar air collector (SAC)
performed under ELAZIG weather conditions. The radiation dialog box interface of ANSYS FLUENT R18.1 was used for this study.
The feature of this interface is that it uses a solar ray-tracing algorithm. With this algorithm, the value of radiation falling on HGK and
collected by HGK was calculated. Although the solar collector model is a flat plate, its solar absorbing part is trapezoidal. It’s plate
dimension 800 *1400*4 mm. It’s transparent glass plate dimension 800*1400*150 mm. The trapezoidal sheet was chosen from materials
with high solar absorption (0.95) and its bottom surface was insulated. The collector used air as its working fluid. The collector is single
pass, forced convection and fixed according to the azimuth angle (42 ° South-East). The mesh statistics of the numerical model was
given. The analysis was steady state. The analysis was performed for a specific time only. A separate analysis was made for each time
zone. Collector was experimental tested and modeled at varying mass flows and at different hours (9:00-10:00-11:00…-16:00) on the
day. The airflow movements in the collector and the temperature distribution on the collector were shown. In numerical analysis, the
3D model of the solar collector was drawn and modeled with less than 1% error for outlet temperature.
Keywords: Air solar collector, Computational Fluid Dynamics, Outlet temperature, Renewable energy
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Metal-Cam fiber/Epoksi/ÇDKNT Sandviç Panellerin Eğilme
Davranışlarının Deneysel Olarak Araştırılması
Berkant Dindar
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Tokat, Türkiye (ORCID: 0000-0003-1215-3621)

Öz
Bu çalışmada E-cam/Epoksi kompozitler çoğul duvarlı karbon nanotüpler (ÇDKNT) ile modifiye edilerek E- cam/Epoksi/ÇDKNT
nanokompozitler üretilmiştir. Nanokompozitler pirinç, bakır ve alüminyum ile yapıştırılarak metal/nanokompozit sandviç paneller elde
edilmiştir. Çalışmanıın amacı sandviç panellerin bu üç farklı tasarım parametresinde eğilme dayanımı değerlerinin deneysel olarak tespit
edilmesidir. Sandviç panellerin çekirdek kısmını oluşturan nanokompozitler 330 g/m2 ağırlığındaki tek eksenli (unidirectional) E-cam
kumaşlar ile takviye edilmiştir. Nanokompozitlerin matris kısmını oluşturan reçine ise diglisidil ether bisfenol A türü bir epoksidir.
Modifiye malzemesi olarak kullanılan karbon nanotüplerin saflıkları %98, iç çapları 5-10 nanometre dış çapları 10-20 nanometre ve
0,5-2 mikrometre aralığındadır. Karbon nanotüpler fonksiyonelleştirilmiş (-OH) olarak temin edilmiştir. Matris ve takviye elemanları
arasındaki arayüzey bağları bir kompozit için en önemli noktalardan birtanesidir. Yükün matristen elyaflara dengeli aktarılması
kompozitin bazı mukavemet değerlerini arttırmaktadır. Karbon nanotüpler fonksiyonel (-OH) guruplar ile kimyasal olarak epoksi
reçineye bağlanmakta ve fiziksel olarak da E-cam elyaflara saplanarak bir köprü gibi işlev görerek arayüzey kalitesini arttırmaktadır.
Karbon nanotüplerin bu işlevleri yerine getirebilmesi reçine içerisinde homojen karışmaları ile doğrudan ilişkilidir. Reçine sertleştirici
karışımı %80-20 yapıldıktan sonra ağırlıkça %0,5 oranında ilave edilen nano partüküller mekanik olarak 20 dk. süre ile
karıştırılmışlardır. Bu karışım bir el paleti ile E-cam kumaşlara uygulanmış ve sonrasında reçinenin kumaşa iyice difüze olması için 30
dk. bekletilmiştir. Bu ıslak haldeki kumaşlar dört tabakalı şekilde [0]4 sıcak pres kalıplama ile 100 °C sıcaklık ve 7 bar basınç altında
kürleştirilmişlerdir. Kürleşen plakalar ve pirinç, bakır, alüminyum levhalar su jeti ile deney numunesi ölçülerinde (100x20mm )
ebatlandırılmışlardır. Sandviç panelin dış lamnatlarını oluşturan pirinç, bakır, ve alüminyum ile çekirdeği oluşturan nanokompozit
malzeme çift komponentli metil metakrilat ile yapıştırılmıştır. Son olarak üç nokta eğme deneyleri yapılan bu sandviç panellerin
bükülmeye karşı en dayanıklısı 19 MPa ile Alüminyum-Cam fiber/Epoksi/ÇDKNT, sonrasında 11 MPa, Bakır-Cam
fiber/Epoksi/ÇDKNT son olarakda 10 MPa ile Pirinç-Cam fiber/Epoksi/ÇDKNT olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karbon nanotüp, E-cam, Epoksi, Pirinç, Bakır, Alüminyum.

Experimental Investigation of Flexural Behavior of Metal-Glass
fiber/Epoxy/MWCNT
Abstract
In this study E-glass/Epoxy/MWCNT nanocomposites were produces by modifiying E-glass/epoxy composites with multi-walled
carbon nanotubes (MWCNT). Metal/nanocomposite sandwich panels were obtained by bonding banocomposites with brass, copper and
aluminum. The aim of study is to determine the bending strength values of sandwich panels in these three different design parameters
experimentally. The nanocomposites forming the core part of the sandwich panels are reinforced with 330 g/m 2 unidirectional E-glass
fabrics. The resin that forms the matrix part of nanocomposites is a diglycidyl ether bisphenol A type epoxy. The purity of carbon
nanotubes used as modification material is 98%, inner diameters of 5-10 nanometers, outer diameters of 10-20 nanometers and 0,5-2
micrometers. Carbon nanotubes functionalized as OH were imported from Switzerland. Interfacial bonds between matrix an
reinforcement elements are one of the most important points for a composite. The balanced transfer of the load from the matrix to the
fibers increases some of the strength values of the composite. Carbon nanotubes are chemically bonded to epoxy resin with functional
(-OH) groups and physically stuck to E-glass fibers acting as a bridge, increasing the quality of the interface. The ability of carbon
nanotubes to fulfill these functions is directly related to their homogeneous mixing within the resin. After the resin hardener mixture is
made 80-20%, the nanoparticles added at 0.5% by weight are mechanically 20 min. have been mixed for time. The mixture is applied
to E-glass fabrics with a hand palette and then 30 min. to allow the resin to diffuse into the fabric thoroughly has been suspended. These
wet fabrics were cured in four layers [0]4 with hot press molding at 100 °C and 7 bar pressure. Cured plates and brass, copper aluminum
plates were sized with water jet to test sample dimensions (100x20). Brass, copper and aluminum forming the outer laminate of the
sandwich panel and the nanocomposite material forming the core are bonded with methyl methacrylate with two components. Finally,
the three-point bending tests of these sandwich panels are the most resistant to bending with 33 MPa, Aluminum-Glass
fiber/Epoxy/MWCNT then 11 MPa, Copper-Glass fiber/Epoxy/MWCNT and 10 MPa were determined.
–

Keywords: Carbon nanotub, E -glass, Epoxy. Brass, Copper, Aluminum.
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Pace Regresyon Algoritması İle Kaynama Isı Transferinde Isı
Akısının Modellenmesi
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Öz
Küçük sıcaklık farkları ile yüksek miktarda enerji dönüşümüne imkân sağlayan kaynama ısı transferi, buhar kazanları, ısı değiştiricileri,
enerji sistemleri ve nükleer santral reaktörleri gibi birçok alanda araştırılmaktadır. Bu çalışmada daha önce deneysel olarak çalışılmış
silindirik metal yüzey üzerinde izole buhar kabarcığı bölgesinde gerçekleşen kaynama ısı transferi incelenmiştir. Yüzey malzemesi olarak
pürüzsüz çelik seçilmiştir. Deneysel verilerle hesaplanmış metal malzemenin yüzeyinde gerçekleşen havuz kaynama ısı transferi sonucu
ortaya çıkan ısı akısı değerleri, bir makine öğrenmesi algoritması olan Pace regresyon algoritması ile ilk kez modellenmiştir. Pace
regresyonda 2 farklı metot sonucu üretilen veriler ile deneyler sonucunda elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. Çelik malzeme için 0.132
(RAE) hata oranı ile ısı akısı başarılı bir şekilde PG algoritması OLS metodu tarafından modellenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Havuz kaynama, Isı transferi, Isı akısı, Pace regresyon

Modeling of Heat Flux in Boiling Heat Transfer with Pace Regression
Algorithm
Abstract
Boiling heat transfer, which allows a large amount of energy conversion with small temperature differences, has been investigated in
many areas such as steam boilers, heat exchangers, energy systems and nuclear power plant reactors. In this study, the boiling heat
transfer occurring in the isolated vapor bubble region on the cylindrical metal surface, which was experimentally studied before, was
investigated. Smooth steel has been chosen as the surface material. The heat flux values resulting from pool boiling heat transfer on
the surface of the metal material calculated with experimental data were modeled for the first time with the Pace regression algorithm,
which is a machine learning algorithm. The data obtained as a result of 2 different methods in pace regression were compared with the
data obtained from the experiments. With an error rate of 4.06 (RMSE) for steel, the heat flux was successfully modeled by the PG
algorithm OLS method.
Keywords: Pool boiling, Heat transfer, Heat flux, Pace regresyon
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Abstract
Communication is the proper transfer of feelings and thoughts to others. The most used communication among people is verbal
communication, which is based on hearing and speech. However, it is observed that individuals with disabilities due to hearing or speech
loss either do not use this communication method or can use it limitedly. These individuals communicate with each other through
methods such as sign language, alphabet created using hand or finger movements. In this study, a system that can perceive sign language
has been developed for individuals with speech and hearing impairments in order to communicate more easily with each other and with
individuals who do not know sign language. Flex sensors are placed on the glove to be used in the developed system. Flex sensors were
connected to Arduino with voltage divider circuits and varying voltage values were taken. In this system, a new sign language was
developed based on the existing sign language. In the developed system, each combination of finger and hand gestures represents a
separate word. These combinations are logically numerical sets consisting of logic 0 and logic 1 in computer language. Finger
movements corresponding to the words to be used in the study were introduced to the developed system. The words corresponding to
the combinations have been transferred to the system library and stored. In the study, the most used words in daily life were determined
and test studies were conducted. A word introduced to the system in return for each combination made by the hand and finger movements
performed by the user was exported via the screen.
Keywords: Hearing, talk, flexibility sensor, logic combination, glove.

İşitme ve Konuşma Güçlüğü Çekenlere Yardımcı Olan Eldiven
Tasarımı
Öz
İletişim, duygu ve düşüncelerin akla uygun şekilde başkalarına aktarılmasıdır. İnsanlar arasında en çok kullanılan iletişim, temeli işitme
ve konuşmaya dayalı olan sözlü iletişimdir. Fakat işitme ya da konuşma kaybından kaynaklı olarak engelli bireylerin bu iletişim
yöntemini ya kullanmadıkları ya da sınırlı kullanabildikleri görülmektedir. Bu bireyler kendi aralarında çoğunlukla işaret dili, el ya da
parmak hareketlerini kullanarak oluşturulan alfabe gibi yöntemler ile iletişim sağlarlar. Yapılan bu çalışmada konuşma ve işitme engelli
bireylerin hem kendi aralarında, hem de işaret dili bilmeyen bireylerle daha kolay iletişim kurabilmeleri amacıyla işaret dilini
algılayabilen bir sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemde kullanılacak olan eldiven üzerine flex (esneklik) sensörler yerleştirilmiştir.
Flex sensörler gerilim bölücü devreler ile Arduino’ya bağlanmıştır ve değişen gerilim değerleri alınmıştır. Yapılan sistemde mevcut
işaret dili temel alınarak yeni bir işaret dili geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemde her parmak ve el hareketleri kombinasyonları ayrı bir
kelimeyi temsil etmektedir. Bu kombinasyonlar lojik olarak bilgisayar dilinde lojik 0 ve lojik 1’lerden oluşan sayısal kümelerdir.
Geliştirilen sisteme, çalışmada kullanılacak olan kelimelerin karşılık geldiği parmak hareketleri tanıtılmıştır. Kombinasyonların karşılık
geldiği kelimeler sistem kütüphanesine aktarılarak depolanmıştır. Yapılan çalışmada günlük hayatta en çok kullanılan kelimeler
belirlenmiştir ve test çalışmaları yapılmıştır. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen el ve parmak hareketleri ile yapılan her kombinasyon
karşılığında sisteme tanıtılan bir kelime ekran aracılığı ile dışarıya aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İşitme, konuşma, esneklik sensörü, lojik kombinasyon, eldiven.
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Derin Öğrenme Tabanlı Vücut Bölme ve Gaussian Filtreleme
Kullanarak Gözetim Videolarında Kişiyi Yeniden Tanıma
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Öz
Bu makalede, daha önce bir kamera ağı üzerinden gözlemlenen bir kişiyi aramak için Kişiyi Yeniden Tanıma (Person Re-Identification)
sistemi üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu alanda kişinin yeniden tanımlanmasına ilişkin birçok araştırma olmasına rağmen, bu hala zor bir
problem olmaya devam etmektedir ve birçok araştırma bu alan yürütülmektedir. Bu amaçla, makalemizde derin öğrenme tabanlı insan
vücudu bölümü bölümleme ve Gaussian filtreleme tabanlı pürüzsüz maske üretimi kullanarak Kişiyi Yeniden Tanıma Sistemi
sunuyoruz. İnsan vücudu parçalarını bölümlere ayırmak ve yerel ikili maskeler oluşturmak için anlamsal bir bölme tekniği kullanıyoruz.
Bu maskeler deterministik ikili görüntülerdir. Bu ikili maskelerin katı sınırları vardır ve bu deterministik maskelerle bazı özellikleri
kaybediyoruz. Bu nedenle, maskeleri pürüzsüz hale getirebilmek için Gaussian filtresi uyguluyoruz, böylece sınırlara yakın özellikler
de biraz katkı sağlıyor. Bizim metodumuzda, bu pürüzsüz maskeler, derin öğrenme ağının başında veya ortasında maske uygulayan
diğer yöntemlerin aksine, ağın sonunda oluşturulan son özellik haritalarına uygulanmaktadır. Bu nedenle, işimiz yeni ve diğer
çalışmalardan farklıdır çünkü ağın sonunda anlamsal bölümleme ve maskeleme kullanmanın yanı sıra bölümleme aşamasında hataları
gidermek için maskemiz Gaussian filtresi ile pürüzsüz hale getirilmiştir. Global özellikleri çıkarmak için iyi bilinen önceden eğitilmiş
bir ağ olan ResNet-50'yi ve insan vücudunun bölümlenmesi için Alanlar Arası Tamamlayıcı Öğrenme adlı bir yöntemi kullanıyoruz.
Resnet-50 ağının sonunda çıkarılan global özelliklere Gaussian filtreli pürüzsüz yerel maskelerin uygulanması, kişiyi yeniden tanıma
sisteminin performansını artıryor. Değerlendirme, yaygın olarak kabul edilen Market-1501 veri kümesi üzerinde gerçekleştirilmiştir ve
sonuçlar umut vericidir.
Anahtar Kelimeler: Kişiyi Yeniden Tanıma, özellik çıkarma, sınıflandırma, Derin Öğrenme, Evrişimli Sinir Ağları.

Person Re-Identification in Surveillance Videos using Deep Learning
based Body Part Partition and Gaussian Filtering
Abstract
In this paper, we concentrate on Person Re-Identification (Re-ID) that consists of searching for a person who has been previously
observed over a camera network. Despite the fact that there are many researches on vision-based Person re-identification, it still remains
a challenging problem. We propose a person re-identification system using a deep learning based human body part segmentation, and
Gaussian filtering based smooth mask generation. A semantic partition technique is used to segment human body par ts and generate
local binary masks. These masks are deterministic binary images. These binary masks have strict boundaries, and we lose some features
with these deterministic masks. Therefore, we apply Gaussian filter for smoothing masks so that features near the boundaries are also
taken into account slightly. These smooth masks are applied to the final feature maps generated at the end of network on contrary to
other methods which apply mask at the beginning or in the middle of the deep learning network. Therefore, our work is new and different
from other works because of using semantic partition and masking at the end of network, as well as our mask are smoothed with
Gaussian filter to handle errors during the partitioning stage. We use a well-known pre-trained network, namely ResNet-50, to extract
global features, and a method called Cross-Domain Complementary Learning for human body partitioning. Applying Gaussian filtered
smooth local masks to the global features, which are extracted at the end of Resnet-50 network, increases the performance of Person
Re-Identification system. Evaluation is conducted on a commonly accepted Market-1501 dataset, and results are promising.
Keywords: Person Re-Identification, feature extraction, classification, Deep Learning, Convolutional Neural Networks.
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Mikrodalga Görüntüleme Sistemleri için Mikroşerit Anten Tasarımı
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Öz
Bu çalışmada, pek çok kanser tümörünün tespitinde kullanılmak üzere giyilebilir bir dikdörtgen mikroşerit anten tasarımı ve
gerçeklemesi yapılmıştır. Mikrodalga görüntüleme sistemlerinde hem alıcı hem de verici olarak kullanılabilecek antenin yama ve
toprak kısmı iletken (bakır) banttan, yalıtkan kısmı ise PF-4 (köpük) malzemeden oluşturulmuştur. CST programı kullanılarak
tasarlanan antenin çalışma frekans aralığı 1.71 GHz ile 8.53 GHz arasında olup band genişliği 6.82 GHz’dir. Gerçeklenen antenin bant
genişliği ise 6.75 GHz’dir (1.6 GHz - 8.35 GHz). Anten kazancı 5.31 dB gibi oldukça yüksek bir değerdir. Dar bantlı ve düşük
kazançlı klasik mikroşerit antenlerden farklı olarak tasarlanan ve gerçeklenen anten ultra geniş bant gerektiren uygulamalarda
rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca tasarlanan antenin ışıma karakteristiğinin oldukça iyi ve etrafında oluşan elektrik alan değişiminin
sağlık açısından bir sorun yaratmayacak düzeyde olduğu da söylenebilir. İnsan vücudundaki organların iletkenlik değerlerinin
değişiminin 1 GHz - 10 GHz frekans bandında yüksek olduğu; sağlam dokular ile tümörlü/kanserli dokuların iletkenlik değerlerinin
farklı olduğu gerçeğinden yola çıkarak tasarlanan antenin akciğer, beyin, karaciğer, böbrek gibi organlarda bulunan tümörleri tespit
etme için dizayn edilecek mikrodalga görüntüleme sistemlerinde kullanılabilir. Ayrıca tasarlanan antenin giyilebilir bir formda olması
özellikle kanser riski yüksek olan hastaların sürekli izlemesine de olanak tanımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mikroşerit anten, Giyilebilir anten, Ultra geniş band, Mikrodalga görüntüleme, CST.

Microstrip Antenna Design for Microwave Imaging Systems
Abstract
In this study, design and fabrication of a rectangular microstrip antenna is made to use for the determination of many cancer tumors.
The antenna can be used as both receiver and transmitter, and its patch and ground part is composed of conductor (copper) band
whereas the insulator part is made of PF-4 (foam). The antenna is designed by using the computer program CST, and its operation
frequency interval is between 1.71 GHz and 8.53 GHz, i.e, bandwidth is 6.82 GHz. Bandwidth of the fabricated antenna is 6.75 GHz
(1.6 GHz-8.35 GHz). Antenna gain is 5.31 dB which is quite high. The antenna which is designed and fabricated in a different way
from the conventional narrowband and low-power microstrip antennas can be used easily in the cases requiring ultra high band.
Besides, it can be said that propagation characteristics of the designed antenna is quite good, and the electric field variation aroud it is
on the level that does not pose a problem for the health. Conductivity value variations of human organs between 1 GHz - 10 GHz
frequency band is high. Conductivity values of healthy tissues and tissues with tumor/cancer are different. By using these facts, the
designed antenna can be used for microwave monitoring systems to be designed for determining the tumors in the organs such as
lung, brain, liver and kidney. Also, since the designed antenna is wearable, it enables following the patients especially with high
cancer risk continuously.
Keywords: Microstrip Antenna, Wearable antenna, Ultra wideband, Microwave imaging, CST.
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Abstract
Automatic generation control (AGC) is a vital process for the design and operation of electrical power systems. Quality of electrical
energy is generated with effective AGC and sent to the consumers. Interconnected power systems are large and complex systems
since they consist of more than one control area and they are connected to each other. Therefore, it is very difficult to control these
systems. In this study, two different interconnected power systems are considered for AGC. First, an AGC system having reheat
without time delay is analyzed. Secondly, an AGC system with communication time delay (CTD) is examined in order to make
control analysis closer to real system. These CTDs are observed the AGC systems because of communication networks, phasor
measurement units (PMUs), wide area measurement monitoring systems (WAMSs), supervisory control and data acquisition
(SCADA) units etc. AGC becomes much more complicate and complex with the addition of CTDs to the system. Because of high
flexibility and capability ratio, two degree of freedom fractional order proportional – integral derivative (2 DOF PI λDµ ) controller
has been used for both reheated and time delayed power systems. A new meta heuristic Slime Mold Algorithm (SMA) is used to set of
the 2 DOF PI λD µ controller parameters. SMA is based on nature of oscillation mode of slime mould and this algorithm is developed in
2020. System performances are examined in terms of settling time (for %0.005 band width) , overshoot and undershoot for
frequency deviation of each region and tie line power deviation. All results are expressed both numerically and graphically. It is clear
that the results obtained with the proposed 2 DOF PIλ Dµ and SMA are more successful than the defined as the more realistic AGC
systems in literature and also improved the system performance.
-

-

-

Keywords: Automatic generation control, Slime mould algorithm, Communication time delay, Interconnected power systems.

Enterkonnekte Güç Sistemleri için Haberleşme Zaman Gecikmeli
Otomatik Üretim Kontrolünün SMA Aracılığıyla 2 DOF PI λDµ
Kontrolör ile Analizi
Öz
Elektrik güç sistemlerinin tasarım ve işletimi için otomatik üretim kontrolü (AGC) hayati derecede önemli bir işlemdir. AGC ile
kaliteli elektrik enerjisi üretilir ve tüketiciye gönderilir. Enterkonnekte sistemler birbirl eriyle bağlantılı birden fazla kontrol
bölgesinden oluştuğu için büyük ve karmaşık güç sistemleridir. Bu nedenle bu sistemlerin kontrolü oldukça zordur. Bu çalışmada
AGC için iki farklı enterkonnekte güç sistemi dikkate alınmıştır. Öncelikle, ara ısıtmalı zaman gecikmesi dahil edilmeyen bir AGC
sistemi analiz edilmiştir. Sonrasında, gerçeğe daha yakın kontrol analizleri yapmak amacıyla haberleşme zaman gecikmesine (CTD)
sahip bir AGC sistemi incelenmiştir. Haberleşme ağları, fazör ölçüm üniteleri (PMUs), geniş alan ölçüm – izleme sistemleri
(WAMSs), merkezi denetleme kontrol ve veri toplama (SCADA) gibi birimlerden dolayı AGC sistemlerinde CTDs gözlemlenir.
CTD’nin sisteme eklenmesi ile birlikte, AGC sistemi çok daha karmaşık ve kompleks olmaktadır. Hem ara ısıtmalı hem de zaman
gecikmeli güç sistemi için yüksek esneklik ve kabiliyet oranına sahip olduğundan dolayı iki serbestlik dereceli kesirli mertebeden
oransal – integral - türev (2 DOF PI λDµ ) kontrolör kullanılmıştır. 2 DOF PI λD µ kontrolör parametrelerinin ayarlanmasında yeni
sezgisel Balçık Küfü Algoritması (SMA) kullanılmıştır. SMA, balçık küflerinin salınım modunun doğasına dayanmaktadır ve bu
algoritma 2020’ de geliştirilmiştir. Sistem performansları, her bir bölge frekans değişimi ve ara bağlantı güç değişimi için oturma
Elde edilen tüm sonuçlar hem
zamanı (%0.005 bant aralığı için), maksimum aşım ve minimum aşım açısından incelenmiştir.
sayısal olarak ifade edilmiş hem de grafiksel olarak gösterilmiştir. Önerilen 2 DOF PI λDµ ve SMA ile elde edilen sonuçların,
literatürde daha gerçekçi olduğu belirtilen AGC sistemlerinden daha başarılı olduğu ve sistem performanslarını güçlendirdiği
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Otomatik üretim kontrolü, Balçık küfü algoritması, Haberleşme zaman gecikmesi, Enterkonnekte güç sistemleri.
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Abstract
The sparse identification of nonlinear dynamics (SINDy), which is based on the sparse regression techniques to identify the nonlinear
systems, is one of the recent data-driven model identification methods. The model equations of the system are extracted from the data.
Although sufficient data is available from most of the engineering, healthcare, and economic sciences, there are very few well-defined
models to represent the system behaviour. The behaviour of the system can also be estimated from data-driven methods. With this
motivation in mind, this study presents offline data-driven identification techniques to build the mathematical model of nonlinear
systems. The data based sparse identification of nonlinear systems is elaborated with a number of examples. The performance of the
identification procedure is discussed in terms of quantitative metrics in the presence of noisy measurements.
Keywords: Nonlinear System, Sparse Identification, Sparse Regression, Model Discover, System Identification

Seyrek Tanılama Yöntemi ile Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemlerin
Model İncelenmesi
Öz
Doğrusal olmayan sistemleri tanımlamak için seyrek regresyon tekniklerine dayanan doğrusal olmayan dinamiklerin seyrek
tanımlanması (SINDy) son yıllarda ortaya konan veriye dayalı model tanımlama yöntemlerinden biridir. Sistem tanılamada sistemin
model denklemleri verilerden çıkarılır. Mühendislik, sağlık hizmetleri ve ekonomi bilimlerinin çoğundan yeterli veri mevcut o lmasına
rağmen, sistem davranışını temsil eden çok az sayıda iyi tanımlanmış model vardır. Sistemin davranışı, veriye dayalı yöntemlerden de
tahmin edilebilir. Bu motivasyon göz önünde bulundurularak, bu çalışma doğrusal olmayan sistemlerin matematiksel modelini
oluşturmak için çevrimdışı veri odaklı tanımlama tekniklerini ele alır. Doğrusal olmayan sistemlerin veriye dayalı seyrek
tanımlanması bir dizi örnekle detaylandırılmıştır. Tanımlama işleminin performansı, gürültülü ölçümlerin varlığında bir takım nicel
ölçümler üzerinden tartışılır.
Anahtar Kelimeler: Doğrusal Olmayan Sistemler, Seyrek Tanılama, Seyrek regresyon, Sistem Tanılama
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Öz
Histopatoloji organlar, dokular ve hücreler üzerinde oluşan değişikliklerin mikroskop üzerinde incelenmesidir. İncelenmesi
gereken dokular, mikro kesiciler tarafından incelenmeye uygun kalınlıkta kesilmektedir. Kesilen dokulara bazı boyama teknikleri
uygulanmaktadır. Hematoksilin-Eozin(H&E) yöntemi, en yaygın kullanılan boyama tekniğidir. Hematoksilin, hücre çekirdeklerini
mavi tonlarına, eozin ise sitozplazmaları pembe tonlarına boyamaktadır. Boyanan kesitler, uzman tarafından değerlendirilmektedir.
Histopatoloji görüntüleri kanser hastalığının tespiti ve kanser durumunun derecelendirilmesi için oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu
görüntülerdeki çekirdeklerin daha kolay ve başarılı analiz edilmesi için literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar son
zamanlarda derin öğrenmenin semantik segmentasyon alanına odaklanmış ve ilgili yöntemlerle umut verici sonuçlar elde edilmiştir.
Her ne kadar çekirdek segmentasyon alanında derin öğrenme yöntemleriyle çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiş olsa da ilgili derin
öğrenme mimarilerinin birbiriyle karşılaştırmalı analizini gerçekleştiren kapsamlı bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Bu
çalışmada popüler derin öğrenme yöntemlerinden olan U-Net, SegNet, FCN ve DeepLabV3+ olmak üzere dört farklı mimari,
çekirdek segmentasyonuna uygulanıp ve gerekli analizler yapılarak en fazla faydayı sağlayan mimariyi ortaya çıkartmak
amaçlanmıştır. Çalışmada uygulanan genel çekirdek segmentasyonu metodolojisi üç aşamadan oluşmaktadır: 1) Görüntü verileri
eğitilmeden önce CLAHE algoritması ile ön işlemden geçirilip daha kaliteli görüntüler elde edilmeye çalışılmıştır; 2) CLAHE
algoritması ile ön işlemden geçirilen görüntü verileri kullanılarak ilgili derin öğrenme mimarisi ile eğitilmiştir; 3) Eğitilen model test
görüntüleri üzerinde global doğruluk ve ortalama IOU gibi kriterler kullanılarak geçerleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Deneysel
çalışmalar için içerisinde birden fazla organın histopatoloji görüntülerini bulunduran MoNuSeg veri seti kullanılmıştır.
Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucunda, DeepLabV3+ mimarisi diğer mimarilere oranla çok daha kısa sürede işlemini
tamamlamış ve diğer mimarilerden gözle görülür ölçülde daha iyi performans elde etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çekirdek segmentasyon, DeepLabV3+, U-Net, SegNet, FCN, histopatoloji görüntüler.

Nucleus Segmentation with Deep Learning Approaches on
Histopathology Images
Abstract
Histopathology is the examination of changes on organs, tissues and cells on a microscope. Tissues to be examined are cut by
micro-cutters in a suitable thickness for examination. Some painting techniques are applied to the cut tissues. The Hematoxylin-Eosin
(H&E) method is the most commonly used staining technique. Hematoxylin stains cell nuclei in shades of blue, and eosin stains
cytosplasms in shades of pink. Stained sections are evaluated by the expert. Histopathology images play an important role in detecting
cancer disease and grading cancer status. There exist many studies in the literature to analyze nucleus in these images more easily and
successfully. These studies have recently focused on the semantic segmentation area of deep learning and promising results have been
obtained using the corresponding methods. Although various works have been conducted with deep learning methods in the field of
nucleus segmentation, there is no comprehensive work in the literature that makes comparative analysis of related deep learning
architectures. This study aims to apply four different well-known deep learning architectures, which are U-Net, SegNet, FCN, and
DeepLabV3+, to nuclei segmentation and determine the most suitable one for this process. The general nucleus segmentation
methodology applied in the study consists of three stages; 1) Before training the image data, it is pre-processed with the CLAHE
algorithm to obtain better quality images; 2) The pre-processed image data using the CLAHE algorithm is trained with the relevant
deep learning architecture; 3) The trained model is verified on test images using criteria such as global accuracy and average IoU. For
experimental analysis, MoNuSeg data set containing histopathology images of more than one organ is used. According to the results,
DeepLabV3+ architecture completes its operation in a much shorter time than other architectures and achieves a noticeably better
performance than the rest of the architectures.
Keywords: Nucleus segmentation, DeepLabV3+, U-Net, SegNet, FCN, histopathology images.
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Abstract
Brake friction materials are crucial in transportation means. Organic brake pads are widely used in railway or automotive especially due
to their low manufacturing cost compared to semi-metallic or ceramic pads. Owing to the complex requirements of brake lining systems,
organic composite brake pads are a mixture of various components and are basically composed of binders, friction modifiers, fibers,
lubricants, abrasives and various fillers. The choice of functional fillers and the optimization of the formulation is essential for improving
the performances of this materials. Studies on the use of clay minerals such as kaolin or montmorillonite show that these fillers are
effective. Therefore, in this study, a clay mineral, sepiolite was chosen. The composite samples prepared in this work are composed of
Novolac resin as binder, cashew nut shell oil, ceramic fibers, glass fibers and other fillers. This study aims to explore the effect of
sepiolite clay on the processing and on properties such as the density, the porosity or the hardness of the samples. Therefore, composite
samples containing different amounts of sepiolite clay (5 wt. %, 10 wt. %, 15 wt. % and 20 wt. %) were prepared. For this purpose, the
different components were mixed in a high speed mixer and pressed in a hot press at 160°C. Then, a post curing step at 180°C was
applied. The density of the samples was determined and decreases from 2.22 g/cm 3 to 2.10 g/cm3 with increasing sepiolite clay content.
The porosity decreases from 4.47 % to 2.05% with increasing clay content until 15% and rises again to 2.81% with 20% of sepiolite
content. Shore D hardness follows an inverse tendency to the density and rises from 85.3 to 90.8.
Keywords: brake pads, composites, sepiolite.

Organik Fren Balatası Uygulamalarına Yönelik Sepiyolit Kili İçeren Kompozit Üretimi ve
Karakterizasyonu
Öz
Ulaşım araçlarında fren sürtünme malzemeleri büyük öneme sahiptir. Organik fren balataları yarı metalik ve seramik fren balatalarına
kıyasla düşük üretim maliyetlerine sahip olduğundan demiryollarında ve otomotivde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fren balataları
karmaşık sistemlerdir ve temel olarak bağlayıcılar, sürtünme düzenleyiciler, fiberler, yağlayıcılar, aşındırıcılar ve çeşitli dolgu
malzemelerinin karışımından meydana gelmektedir. Dolgu malzemelerinin seçimi ve formülasyonun optimize edilmesi balatanın
performansının iyileştirilmesinde önemli rol oynar. Yapılan çalışmalar, kaolin, montmorillonit gibi kil minerallerinin kullanımının etkili
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bu çalışmada bir kil minerali olan sepiyolit seçilmiştir. Bu çalışmada novolak reçine, kaju kabuğu
yağı, seramik fiber, cam fiber ve diğer dolgu malzemelerinden oluşan numuneler hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı sepiyolit kilinin
numunelerin yoğunluğu, porozitesi ve sertliği gibi özelliklere olan etkisini araştırmaktır. Bu doğrultuda farklı miktarlarda sepiyolit kili
içeren kompozit numuneler hazırlanmıştır (5 wt. %, 10 wt. %, 15 wt. % ve 20 wt. %). Bileşenler yüksek hızlı karıştırıcı ile karıştırılmış
ve 160°C de preslenmiştir. Ardından 180°C de post kürleme işlemi uygulanmıştır. Numunelerin yoğunluğu sepiyolit miktarı arttıkça
2,22 g/cm3 den 2,10 g/cm3 azaldığı belirlenmiştir. Porozitenin %15 sepiyolit oranına kadar %4,47’den %2,05’ye düştüğu ve %20
sepiyolit oranında tekrar %2,81’ye yükselmiştir. Shore D sertliği yoğunluğun tersine sepiyolit oranı arttıkça 85,3’den 90,8’e
yükselmiştir.
Anahtar Kelimeler: fren balataları, kompozitler, sepiyolit.
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Abstract
Recommender systems as a field of data mining and knowledge discovery have a tremendous impact on movie recommendation
platforms. Proper recommendation for the audience, considering profiles, is a measurable argument. By inferencing the linear
combinations between some numerical data such as user rating actions, statistical analyses can be done. Thus, any item such as a
movie can be recommended or not. The numerical calculation of correlations, namely the similarity weight, should be recomputed
before prediction to increase the effect of user similarities for further constant multiplications. This method is named as the
significance weighting that processes one more step to stress the impact of similarities. The affinity between users can simply be the
total number of co-rated items, or any further inference using more complex computations. In this work, the significance weighting
method related to Pearson Correlation is inspected using comparative approaches. The MovieLens dataset, both including ML100K
and ML1M releases, are used in the experiments. k-fold cross-validation method is applied in a shifting fashion to increase the number
of tests. After having Pearson Correlation Coefficients for user-user similarities, weights are signified using three different
approaches. Then, neighbors are sorted to choose the top-N closest users for the user in the test. Concerning experimental results, over
two other techniques, an explicit method that utilizes only the co-rated item count is preferred taking its simplicity and performance
into account. In the plots of experimental results section, accuracy and error metrics are presented for three different significance
weighting approaches. Especially for the ML100K dataset, the simple weighting method outperforms in terms of the error metrics.
Keywords: Collaborative filtering, MovieLens, Pearson similarity, recommender systems, significance weighting.

İşbirlikçi Filtreleme için Pearson Korelasyonu Üzerine Statik ve
Dinamik Önem Ağırlıklandırma Çarpanları Çalışması
Öz
Veri madenciliği ve bilgi keşfinin bir alanı olarak öneri sistemleri, film tavsiye platformları üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir.
Profilleri göz önünde bulundurarak izleyiciler için uygun tavsiye ölçülebilir bir argümandır. Kullanıcı oylama eylemleri gibi bazı
sayısal veri içerisindeki doğrusal kombinasyonları çıkararak istatistiksel analizler yapılabilir. Böylece, film gibi herhangi bir öğe
kullanıcıya önerilebilir veya önerilmeyebilir. Korelasyonların sayısal hesaplaması, yani benzerlik ağırlığı, kullanıcı benzerliklerinin
etkisini daha fazla sabit çarpımla arttırmak için tahminden önce yeniden hesaplanmalıdır. Bu yöntem, benzerliklerin etkisini
vurgulamak için bir adım daha işleyen önem ağırlıklandırması olarak adlandırılır. Kullanıcılar arasındaki yakınlık, ortak oylanan
öğelerin toplam sayısı veya daha karmaşık hesaplamalar yapılan başka bir çıkarım olabilir. Bu çalışmada, Pearson Korelasyonu ile
ilgili önem ağırlıklandırma yöntemi karşılaştırmalı yaklaşımlar kullanılarak incelenmiştir. Deneylerde hem ML100K hem de ML1M
sürümlerini içeren MovieLens veri kümesi kullanılır. k-katlamalı çapraz doğrulama yöntemi, test sayısını artırmak için kaydırmalı
tarzda uygulanır. Kullanıcı-kullanıcı benzerlikleri için Pearson Korelasyon Katsayılarını elde ettikten sonra, ağırlıklar üç farklı
yaklaşım kullanılarak ifade edilir. Ardından komşular, testteki kullanıcı için en yakın N kullanıcıyı seçmek üzere sıralanır. Deneysel
sonuçlarla ilgili olarak, diğer iki tekniğe göre, basitliği ve performansı hesaba katılarak, sadece ortak oylanan öğe sayısını kullanan
açık yöntem tercih edilir. Deneysel grafiklerde, doğruluk ve hata ölçümleri üç farklı önem ağırlıklandırma yaklaşımı için sunulmuştur.
Özellikle ML100K veri kümesi için, basit ağırlıklandırma yöntemi hata ölçümleri açısından daha iyi performans gösterir.
Anahtar Kelimeler: İşbirlikçi filtreleme, MovieLens, Pearson benzerliği, öneri sistemleri, önem ağırlıklandırma.
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Özet – Bu çalışma, CBS tabanlı çığ modellerinde girdi olarak kullanılan konumsal verilerin uygunluğuna odaklanmaktadır. Bitlis
bölgesi için kullanılan veri setleri arasında sayısal yükseklik modeli, eğim, bakı, bitki örtüsü yoğunluğu ve insan faaliyetleri yer
almaktadır. Tehlike değerlendirmesi, CBS katmanlarının belirlenen tüm kriterlerinin birbiriyle karşılaştırılmasıyla elde
edilmiştir. CBS tabanlı teknikler, konumsal verilerin düzenlenmesi konusunda büyük avantajlar sunsa da, yöntemin temel
dezavantajı, CBS katmanlarının önem seviyelerinin belirlenmesinin genellikle uzmanların yargısına bağlı olmasıdır. Bu
çalışmada oluşturulan tehlike modelindeki farklılıkları değerlendirmek için CBS katmanlarının ağırlık değerlerinin değiştirildiği
duyarlılık analizi yapılmıştır. Duyarlılık analizi sonucunda, tüm CBS katmanlarında en yüksek duyarlılığın yükseklik ve eğim
veri setlerinde olduğu bulunmuştur. Ağırlık değişimleri yaklaşık % ± 10 aralığında olduğunda, yüksek ile orta ve yüksek tehlike
alanlarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Buna ek olarak, tüm tehlike seviyeleri, ağırlık değerlerinde belirli
derecelerde değişiklik gösterse de bitki örtüsü ve insan aktivitesi verilerini içeren CBS katmanları için nispeten sabit kalmıştır.
Dolayısıyla çığ analizleri için yükseklik, eğim ve bakının tehlike bölgeleri üzerinde önemli etkileri olduğu sonucuna varılabilir.
Yukarıda açıklanan bu katmanlara ek olarak, bitki örtüsü ve insan faaliyetleri katmanları, tehlike bölgelerinde düşük
değişkenliklere sahiptir.
Anahtar kelimeler: konumsal veri seti, CBS, bölgelendirme, hassasiyet analizi, çığ,

SENSIVITY EVALUATION OF SPATIAL DATA FOR GIS-BASED SNOW AVALANCHE
HAZARD IN MOUNTAIN REGIONS OF BİTLİS, TURKEY
Abstract This study focuses the suitability of the spatial data using as inputs into GIS-based avalanche models. The spatial
datasets used for Bitlis region included digital elevation model, slope, aspect, vegetation density, and human activities. The
hazard model was obtained by using a comparison matrix where all identified criteria of GIS layers are compared against
eachother. Although the GIS-based techniques offers great advantages regarding arrangement of spatial data, the main
disadvantage of the method is that the determination of the importance levels of the GIS layers is dependent on the judgment of
experts. In this study, sensitivity analysis was performed where weight values of GIS layers were changed to evaluate the
differences in the final model. As a result of sensitivity analysis, Elevation and slope were found to be the highest sensitivity in
all GIS layers. They had significant change in high to moderate and high hazard areas, when their weight variations are within
about ±10%. In additiıon, All hazard levels are relatively stable for the vegetation and human activity layers despite having a
certain degree of variations in their weight values. Their areas or their number of cells remained the same or slightly changed. It
can be concluded that elevation , slope and aspect have significant effects on the hazard zones. In addition to these layers
explained above, the vegetation and land use layers are relatively homogeneous according to their low spatial variability in
hazard zones.
Keywords – spatial dataset, GIS, zonnation, sensitivity analysis, avalanche,
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Öz
Morötesi (ultraviyole, UV) ışımanın tüm polimerler gibi tekstil malzemelerinin performansları üzerinde de olumsuz etkileri
bulunmaktadır. Bu etkiler, dış ortam uygulamaları için üretilmiş ürünlerde daha da önem kazanmaktadır. UV ışımanın olumsuz
etkisini azaltarak ürünlerin daha uzun süre kullanımını sağlayabilmek amacıyla UV absorblayıcı katkı maddeleri kullanılmaktadır. Bu
katkı maddeleri masterbatch yöntemiyle, üretim sırasında lif yapısına katılarak tekstil ürünlerinin UV dirençleri arttırılabilinir.
Polimerlerin açık hava koşullarındaki performanslarını belirleyebilmek amacıyla yapılan testlere dış ortam şartlandırma testleri
denilmektedir. Bu testler, gerçek dış ortam şartlarında yapılabileceği gibi laboratuvar koşullarında dış ortam şartlarını simüle eden
cihazlarında da gerçekleştirilebilinir. Laboratuvar ortamında yapılan testler hızlandırılmış yapay dış ortam şartlandırma testleri olarak
adlandırılır. Açık hava uygulamarı için poliakrilonitril liflerinden yapılmış tekstil ürünleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu
liflerin tedariklerinde çeşitli zorluklarla karşılaşılması ve maliyetlerinin yüksek olması bu tür uygulamalar için polietilen tereftalat
(PET) liflerine olan ilgiyi arttırmaktadır. Bu çalışmada hızlandırılmış yapay dış ortam şartlandırma testleri, katkısız PET (referans
PET) ve hidroksifenil triazin (HPT) türevi ticari bir katkı malzemesi olan Tinuvin 1577 ED ile UV ışımaya karşı direnci arttırılmış
PET (katkılı PET) iplik ve bu iplikler kullanılarak dokunmuş kumaşlara 1000 saat süre ile uygulanmıştır. Her 250 saatte bir
numunelerin kopma mukavemeti, kopma uzaması ve renk değişimi özellikleri kayıt edilmiştir. Şartlandırma testlerinden önce yapılan
çekme deneyleri katkı maddelerinin PET ipliklerin kopma mukavemetlerini azaltıp, kopma uzaması değerlerini arttırdığını, dolayısı
ile mekanik özellikler üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğunu göstermiştir. Ancak 1000 saatlik dış ortam şartlandırma testlerinin
sonunda bu katkı maddelerinin UV ışımanın PET iplik ve kumaşların mekanik özellik ve renk değişimi üzerindeki olumsuz etkisini
belirgin bir oranda azalttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dış ortam şartlandırma testleri, UV dayanımı arttırılmış PET lifleri, UV ışıma, UV absorblayıcı, Hidroksifenil
triazin

Effects of HPT Derivative UV Absorbers on the UV Resistance of PET
Yarns and Fabrics
Abstract
Ultraviolet (UV) radiation has negative effects on the performance of textile materials like all the polymers. These effects become
more critical in products produced for outdoor applications. UV absorbers can be used to reduce the negative effects of UV radiation
and ensure the usage of products for a longer time. By adding these chemicals to textile fibers during production by the masterbatch
method, their UV resistance can be improved. The tests performed to determine the performance of polymers in outdoor applications
are called outdoor weathering tests. Weathering tests can be performed under real outdoor conditions or in laboratories on devices that
simulate these conditions. Tests performed in the laboratory environment are called accelerated artificial weathering tests. Textile
products produced from polyacrylonitrile fibers are commonly used for outdoor applications. However, difficulties in their supplies
and their high costs increase the interest in polyethylene terephthalate (PET) fibers for such applications. In this study, standard
(referance) and UV resistant PET were subjected to accelerated artificial outdoor weathering tests for 1000 hours. The UV resistant
PET fibers were produced by the addition of an (HPT) derivative, Tinuvin 1577 ED. The samples were used in yarn and fabric form.
Tensile strength, elongation at break, and color change of the samples were recorded every 250 hours. Tensile tests carried out before
the weathering tests showed that additives reduced the tensile strength of PET yarns and fabrics and increased their breaking
elongations. They have negative effects on the mechanical properties. However, at the end of 1000 hours, it was observed that these
additives significantly hindered the negative effect of UV radiation on the mechanical properties and color change of PET yarns and
fabrics.
Keywords: Outdoor weathering tests, UV resistant PET fibers, UV radiation, UV absorber, Hydroxyphenyl triazine.
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Öz
Yeni baştan ilaç geliştirme, karmaşık ve oldukça pahalı bir süreçtir. Bu nedenle, son yıllarda yeni hesaplamalı yaklaşımlar geliştirilmiştir.
Hesaplamalı yaklaşımlardan biri, onaylanmış ilaçlara yeni tedavi alanını keşfeden ilaç yeniden konumlandırmadır. Çünkü ilaç yeniden
konumlandırma, geleneksel ilaç geliştirme süreçlerine kıyasla daha düşük maliyet, daha kısa süre ve risksiz yatırım sağlamaktadır. Son
zamanlarda, biyolojik ağ tabanlı ilaç yeniden konumlandırma, proteinler arasındaki fiziksel ilişkileri veya işlevsel benzerlik leri
kullandığı ve sonunda canlı sistemlerin daha iyi bir modellebildiği için daha popüler hale geldi. Bu çalışma, hastalık genleri ve ilaçtan
etkilenen genler arasındaki ağ benzerliklerini hesaplayan ve ardından en yüksek benzerlik puanlarına göre en iyi ilaç adaylarına öncelik
veren ağ tabanlı yeni bir ilaç yeniden konumlandırma yöntemi sunmaktadır. Genel ağ yapısının oluşturulmasında işlevsel bir proteinprotein etkileşim ağı kullanılır. Kansere neden olan genler bu ağ yapısı üzerinde haritalandırılır. İlaçların transkriptom profilleri LINCS
L1000 projesinden elde edilir ve yine ağ yapısında ayrı ayrı haritalanır. Bir hastalık ağı ile ilaçtan etkilenen bir ağın benzerliği, AdamicAdar ve Tercihli Bağlanma ağ merkezilik metrikleriyle hesaplanır. Önerilen ilaç yeniden konumlandırma yaklaşımı, anlamlı benzerlik
puanlarına sahip ilaçları seçerek en iyi tedavi adaylarını belirler. Geliştirilen yöntem, insan küçük hücreli olmayan akciğer kanseri
(A549) ve prostat kanseri hücre hatları (LNCAP ve PC3) üzerinde denenmiştir. Ağ merkeziliği metriklerinin AUC değerleri her iki
kanser türünde de 0.8'i aşmıştır. Aday ilaçlar en yüksek AUC değerlerine göre sıralandığında, FDA onaylı on iki tedaviden beş tanesi
prostat kanseri için ilk %20 içinde yer almıştır, bu oldukça umut verici bir sonuçtur. Genel olarak, bu çalışma gelecekte gelişmeye
müsait olan özgün bir ağ tabanlı ilaç yeniden konumlandırma yönteminin ilk deneysel sonuçlarını sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İlaç Yeniden Konumlandırma, Akciğer Kanseri, Prostat Kanseri, Adamic-Adar, Tercihli Bağlanma.

Application of Drug Repositioning for Lung and Prostate Cancer
Abstract
De-novo drug development is complicated and quite expensive process. Therefore, new computational approaches have been developed
over the last years. One of the computational approaches is drug repositioning that discovers new treatment area of approved drugs.
Since drug repositioning provides lower costs, shorter time, and risk-free investment compared to the traditional drug development
processes. Recently, biological network-based drug repositioning became more popular, since they use the physical relationships or
functional similarities between proteins and eventually provide a better modelling of living systems. The current study presents a new
network-based drug repositioning method that computes network similarities between disease genes and drug-affected genes, then
prioritizes the best drug candidates based on highest similarity scores. A functional protein-protein interaction network is used in
creation of the general network structure. The cancer-causing genes are mapped on this network structure. Transcriptome profiles of
drugs are obtained from the LINCS L1000 project and they also mapped individually on the network structure. The similarity of a
disease network and a drug-affected network is calculated by Adamic-Adar and Preferential Attachment network centrality metrics.
The proposed drug repositioning approach identifies the best treatment candidates by choosing the drugs with significant similarity
scores. The developed method was experimented on human non-small cell lung cancer (A549) and prostate cancer cell lines (LNCAP
and PC3). The AUC values of network centrality metrics exceeded 0.8 in both cancer types. When candidate drugs are ranked based on
the highest AUC values, five out of twelve FDA-approved treatments were ranked in the top 20% for prostate cancer, which is quite
promising result. Overall, this study provides initial experimental results of a novel network-based drug repositioning method that is
open for future developments.
Keywords: Drug Repositioning, Lung Cancer, Prostate Cancer, Adamic-Adar, Preferential Attachment.
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Abstract
Polyurethane (PU) foams, despite their low mechanical and thermal conductivity properties, are preferred materials in applications
such as automotive, insulation and adhesives because of their ease of processing and their possibility to be produced as rigid/flexible
materials. Rigid polyurethane foams are materials used in the automotive, ship and construction industries due to their low density and
closed cell structure. In recent years, various properties of polyurethane foams reinforced with different additives, such as
morphological, mechanical and conductive properties, have been extensively investigated. However, the effect of
magnetite/wollastonite hybrid systems on thermal transition and mechanical properties of rigid PU foam composites was not
investigated yet. The aim of this study is to investigate thermal transition temperatures and mechanical properties of wollastonite (W)
and magnetite (M) filled rigid polyurethane foams. The relationships between mechanical and thermal transition properties of the
foams and in particular, the effect of the weight ratio of magnetite/wollastonite (1:3, 1:1 and 3:1) hybrid systems on the PU foam
properties were studied. The foams produced were characterized by a Fourier transform infrared spectrometer, differential scanning
calorimeter and tensile test device. As a result of the studies, it has been determined that the chemical structure of polyurethane foams
is not affected by additives (magnetite and wollastonite). Thermal transition results revealed the presence of two main behaviors. In
the first case an overall increase of the glass transition temperature of hard segments is observed and this behavior can be explained
by the diminution of the mobility of polyurethane chains with the inclusion of magnetite and wollastonite particles between polymer
chains. In the second case a general decrease tendency of the glass transiton temperature of soft segments is obtained probably due to
the presence of magnetite or wollastonite into the polymer matrix which hinders the formation of entanglements of polymer chains. A
more important negative impact of wollastonite in tensile properties of rigid PU foams compared to magnetite is observed.
Keywords: Rigid Polyurethane Foam, Wollastonite, Magnetite, Thermal Transition, Mechanical Properties.

Wollastonit ve Manyetit Katkılı Rijit Poliüretan Köpüklerin Isıl Geçiş
ve Mekanik Özellikleri
Öz
Poliüretan (PU) köpüklerin sahip olduğu düşük mekanik ve termal iletkenlik özelliklerine karşın işleme kolaylığı ve sert/esnek olarak
üretilebildiklerinden dolayı otomotiv, yalıtım ve yapıştırıcı gibi uygulamalarda tercih edilen malzemelerdir. Sert poliüretan köpükler
ise sahip oldukları düşük yoğunluk ve kapalı hücre yapısı özelliklerinden dolayı otomotiv, gemi ve inşaat sektörlerinde kullanılan
malzemelerdir. Son yıllarda, farklı katkılarla takviye edilmiş olan poliüretan köpüklerin morfolojik, mekanik ve iletkenlik özellikleri
gibi çeşitli özellikleri yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Ancak manyetit/wollastonit hibrit sistemlerin sert PU köpük kompozitlerin
termal geçiş ve mekanik özellikleri üzerindeki etkisi henüz araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı wollastonit (W) ve manyetit (M)
takviyeli sert poliüretan köpüklerin termal geçiş sıcaklıkları ve mekanik özelliklerinin incelenmesidir. Köpüklerin mekanik v e termal
geçiş özellikleri arasındaki ilişkiler ve özellikle manyetit/wollastonit (1:3, 1:1 ve 3:1) hibrit sistemlerin ağırlık oranlarının PU köpük
özelliklerine etkisi incelenmiştir. Üretilen köpükler Fourier dönüşümlü kızılötesi spektrometre, diferansiyel taramalı kalorimetre ve
çekme testi cihazı ile karakterize edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, poliüretan köpüklerin kimyasal yapısının katkılardan
(manyetit ve volastonit) etkilenmediği tespit edilmiştir. Termal geçiş sonuçları iki ana davranışın varlığını ortaya çıkarmıştır. İlk
durumda, sert segmentlerin camsı geçiş sıcaklığında genel bir artış gözlemlenmiştir ve bu davranış, polimer zincirleri arasında
manyetit ve wollastonit partiküllerinin eklenmesinden dolayı poliüretan zincirlerinin hareketliliğinin azalması ile açıklanabilir. İkinci
durumda, yumuşak segmentlerin camsı geçiş sıcaklığında gözlemlenen genel bir düşüş eğilimi, muhtemelen polimer matrisinde
manyetit veya wollastonitin varlığından dolayı, polimer zincirleri arasında düğüm oluşumunun engellenmesinden kaynaklanmaktadır.
A more important negative impact of wollastonite in tensile properties of rigid PU foams compared to magnetite is observed.
Anahtar Kelimeler: Rijit Poliüretan Köpük, Wollastonit, Manyetit, Termal Geçiş, Mekanik Özellikler.
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Abstract
Today, almost all applications running on the smartphone provide valuable and sensitive transactions on user’s private data such as
identity data, credit card details, payment data, location data and so on. Service providers are trying to increase the efficiency of their
applications and to improve the compatibility of security mechanisms through SIM (Subscriber Identity Module) cards owned by
Mobile Network Operators (MNOs). In this sense, there is an urgent need for a centralized secure key management service. Thanks to
the strong security infrastructure created by card manufacturers during design and the robust security procedures applied by MNOs;
SIM cards have significant potential to provide the required secure environment for service providers. Accordingly, a novel centralized
SIM card based key management framework called SIM-GAYS is designed and developed to facilitate centralized cryptographic
operations of diverse mobile applications provided by service providers. This paper aims to present and demonstrate the essential
development results of SIM-GAYS. The functional requirements of the SIM-GAYS are tested depending on developed scenarios. The
results showed that the designed and developed APDU (Application Protocol Data Unit) transmission method between SIM card and
smartphone, and secure storage of the keys by the Master Key (owned by SIM-GAYS) support almost all cryptographic services
provided by SIM-GAYS framework.
Keywords: Smartphone, Mobile, Smart Card, SIM Card, Key Management System.

SIM Kart Tabanlı Anahtar Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Öz
Günümüzde akıllı telefon üzerinde çalışan hemen hemen tüm uygulamalar, kimlik verileri, kredi kartı bilgileri, ödeme verileri, konum
verileri gibi kullanıcının özel bilgileri üzerinde değerli ve hassas işlemler sağlamaktadır. Servis sağlayıcılar, Mobil Ağ Operatörlerinin
(Mobile Network Operator, MNO) sahip olduğu SIM (Subscriber Identity Module) kartları aracılığıyla, uygulamalarının verimliliğini
artırmaya ve güvenlik mekanizmalarının uyumluluğunu iyileştirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda, merkezi bir güvenli anahtar
yönetimi hizmetine ihtiyaç bulunmaktadır. Kart üreticilerinin tasarım sırasında oluşturduğu güçlü güvenlik altyapısı ve MNO'ların
uyguladığı sağlam güvenlik prosedürleri sayesinde; SIM kartlar, servis sağlayıcılar için gerekli güvenli ortamı sağlamak için önemli bir
potansiyele sahiptir. Bu doğrultuda, servis sağlayıcılar tarafından sağlanan çeşitli mobil uygulamaların merkezileştirilmiş kriptografik
işlemlerini kolaylaştırmak için SIM-GAYS adı verilen yeni bir merkezi SIM kart tabanlı anahtar yönetimi çerçevesi tasarlanmış ve
geliştirilmiştir. Bu çalışma, SIM-GAYS'ın temel geliştirme sonuçlarını sunmayı ve göstermeyi amaçlamaktadır. SIM-GAYS'ın işlevsel
gereksinimleri, geliştirilen senaryolara göre test edilmiştir. Sonuçlar, SIM kart ile akıllı telefon arasında tasarlanan ve geliştirilen APDU
(Uygulama Protokolü Veri Birimi) aktarım yönteminin ve SIM-GAYS’ın sahip olduğu Ana Anahtar ile diğer anahtarların güvenli
depolanmasının, SIM- GAYS çerçevesi tarafından sağlanan neredeyse tüm kriptografik hizmetleri desteklediğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon, Mobil, Akıllı Kart, SIM Kart, Anahtar Yönetim Sistemi.
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Öz
Endüstrileşme kavramı, gelişen teknolojilerin kullanımı ile artan üretimin GSYH içindeki payının artması dolaysıyla ülkelerin sadece
iktisadi olarak refahının yanı sıra sosyal alanlarda da değişimini nitelendirmektedir. Mekanik ve elektronik değişimler ile bilgi
toplumunu oluşmuş, iletişim teknolojileri ve bilgisayarların sürece entegre edilmesi ile de enformasyon devrimi gerçekleşmişt ir. Bu
bağlamda, günümüzde Endüstri 4.0 olarak bilinen son sanayi devrimi, akıllı üretim sistemlerinin ve gelişmiş bilgi- iletişim
teknolojilerinin endüstrileşmede yarattığı değişim ve dönüşümleriyle oldukça önemli hale gelmiştir. Solow büyüme modeli uzun
dönemde ekonomik büyümenin tek kaynağının sermaye, emek ve işçi başına sermaye birikiminin yanı sıra dışsal faktörler olarak kabul
edilen teknolojik gelişmeler ve inovasyon olduğunu savunmaktadır. Bu kapsamda, Endüstri 4.0 sürecine entegre olmayı başaran ve/veya
uyum noktasında gerekli reformları yapmayı başarmış yenilikçi ülkelerin gelişimini irdelemek bu çalışmanın amacıdır. Sistem GMM
modeli kullanarak seçilmiş 16 ülkenin; Ar-Ge harcamaları, yüksek teknoloji ürün ihracatları, beşeri sermaye endeksi, doğrudan yabancı
sermaye yatırımları ve patent başvurularının ekonomik büyümeye etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar yüksek teknoloji ihracatı ve
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının kişi başına GSYH’a pozitif etki ettiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Sistem GMM, Kişi Başına GSYH, İnovasyon

The Impact of Industry 4.0 on Economic Growth: An Empirical
Analysis for Innovative Economies
Abstract
The concept of industrialization defines the change not only in the economic welfare of countries but also in social areas, due to the
increase in the share of rising production in GDP with the use of developing technologies. The information society has been formed
with mechanical and electronic changes, and the information revolution has taken place with the integration of communication
technologies and computers into this process. In this context, the last industrial revolution known as Industry 4.0 has become very
important with the changes and transformations created by smart production systems and advanced information-communication
technologies in industrialization. The Slow growth model has been argued that the source of economic growth is not only capital, labor,
and capital accumulation for the per worker but also technological developments and innovation, which are considered as external
factors in the long run. Based on this argument, the aim of the study is to statistically examine the development of countries that have
succeeded in integrating with the Industry 4.0 process and/or have succeeded in the necessary reforms in the process of adaptation.
R&D expenditures, high technology product exports (HTE), human capital index, direct foreign capital investments, and hıgh
technology export impact on economic growth have analyzed by using the system GMM model for the selected innovative economies.
Keywords: Industry 4.0, System GMM, Economic Growth, Innovation
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Abstract – The most of commonly used linear (alkyl) alcohols are water-soluble in the entire concentration range at room
temperature. It is known also that depending on concentration and alcohol type these mixtures reveal a non-linear change in their
properties, which is associated with the formation of the water-water, alcohol-alcohol or alcohol-water clusters [1,2]. Many
techniques can be used to understand the structure and the dynamics of alcohol-water mixtures, e.g. molecular dynamics
simulations and nuclear magnetic resonance (NMR).
In this study, the spin-lattice (T1) and the spin-spin (T2) relaxation times of the ethanol-water and methanol-water mixtures
were measured in a whole range of alcohol concentrations, from pure water to pure alcohol. Magritek Spinsolve 42MHz NMR
spectrometer was used to determine the T1 and T2 parameters. The Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPMG) pulse sequence was
applied to obtain the T2 relaxation times, while the inversion recovery protocol was used to measure T 1 relaxation time. The
typical spin-lattice recovery and spin-spin decay curves for pure water, methanol and ethanol spectrums are shown in Figure 1.
Analysis of the received data reveals the special points at xet ≈ 0.20M and xmet ≈ 0.26M for ethanol and methanol, respectively.
The reasons for the observed behaviour are discussed.
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Figure 1. The inversion recovery (T1 measurements) and CPMG (T2 measurements) curves for water, methanol and ethanol.
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Abstract
The operations management in health services has recently become extremely important since hospitals’ main objective is to provide
high-quality health services to patients while reducing their costs and improving their financial assets for their survival and growth. In
this respect, operating rooms are of great interest to the hospitals since they are the hospital’s largest cost and revenue center. However,
despite their criticality in health services, they are generally bottleneck resources in hospitals. Therefore, increasing the efficiency of
operating rooms results in improved patient satisfaction and reduction in the cost of surgical operations. At this stage, operating room
scheduling is the key to accomplish these two conflicting goals at a reasonable level simultaneously. It includes the timing of each
operation as well as the assignment of surgical resources to each operation such as operating room and surgical teams over a few days
or a week. Operating room surgical schedules often present logistical difficulties in terms of assigning doctors to specific operating
rooms. Due to a wide variety of factors such as room availability, working hours in a week, doctor preferences, and operating room
capabilities, surgical scheduling can prove to be challenging. In many hospital administrators manually modify the assignments on a
case-by-case basis, which makes it difficult and time-consuming when dealing with surgical schedules. In this paper, we try to
implement a linear programming procedure, which transforms the operating room schedule into a working schedule that dynamically
changes weekly; and can be programmed to incorporate different scenarios within the hospital-based on specific hospital parameters.
With the application of a binary linear programming model on illustrative problems by using Excel Solver Add -in, we demonstrate the
advantages of using such an approach in optimizing static and dynamic surgical assignments weekly in order to meet a specific goal.
Keywords: Operation Rooms Scheduling, Surgical Schedules, Operator Schedules, Doctor Assignments, Surgical Room Assignments

Bir İhtisas Hastanesinde Ameliyathane Programının Optimizasyonu:
Bir Vaka Uygulaması
Öz
Hastaneler yüksek kaliteli sağlık hizmeti sağlarken varlıklarını sürdürebilmek ve büyüyebilmek için maliyet azaltmayı ve finansal
varlıklarını artırmayı hedeflediğinden sağlık hizmetlerinde operasyon yönetimi son dönemde büyük önem kazanmıştır. Bu bağlamda,
ameliyathaneler hastanelerdeki en önemli gelir ve maliyet merkezi olmaları itibariyle hastane yöneticilerinin ilgi odağı haline gelmiştir.
Sağlık hizmetlerinde kritik bir öneme sahip olmalarına ragmen ameliyathaneler genellikle hastanelerde darboğazın oluştuğu
kaynaklardır. Dolayısı ile, ameliyathane verimliliğini iyileştirmek, hasta memnuniyetini artırırken cerrahi operasyonların maliyetinde
azalma ile sonuçlanacaktır. Bu noktada, ameliyathane çizelgeleme, bu iki çatışan hedefi belli bir düzeyde başarabilmenin anahtarı olarak
öne çıkmaktadır. Ameliyathane çizelgeleme bir kaç gün veya bir haftalık bir periyotta gerçekleştirelecek ameliyatların zamanlarının
belirlenmesini ve her bir ameliyat için gerekli olan ameliyathane ve ameliyat ekibi gibi kaynakların atanmasını kapsamaktadır.
Ameliyathane çizelgeleme sürecinde doktorların belirli ameliyathanelere atanması esanasında genellikle bir takım lojistik zorluklar
ortaya çıkar. Bu nedenle, ameliyathane çizelgeleme, ameliyathane kullanılabilirliği, çalışma saatleri, doctor tercihleri ve
ameliyathanelerin teknolojik yeterliliği gibi çeşitli faktörler nedeniyle oldukça zorlayıcı bir iş haline dönüşebilir. Pek çok hastanede,
idariciler ameliyathane atamalarını vakalar bazında manuel şekilde değerlendirerek değiştirmekte; bu da çizelgelemede zorluklara ve
zaman kaybına yol açmaktadır. Bu çalışmada, spesifik hastane parametlerini göz önünde bulundurarak farklı senaryoları dahil
edebileceğimiz bir esnekliğe sahip bir doğrusal programalama modeli geliştirerek haftalık değişen ameliyat gereksinimlerini dinamik
bir ameliyathane çizelgesine dönüştüren bir yöntem uygulayacağız. Model detaylı bir şekilde anlatıldıktan sonra geliştirilen ikili
doğrusal programlama yaklaşımının örnek problemler üzerinde Excel Çözücü eklentisi kullanılarak uygulanması ile ameliyat için
gerekli olan kaynakların haftalık bazda atanması statik ve dinamik durumlar için optimize edilmiş; belirli bir hedef açısından ortaya
çıkan avantajlar ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ameliyathane çizelgelenmesi, cerrahi çizelgeler, operatör çizelgeleme, doktor atama, cerrahi oda atama.
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Öz
Sağlık hizmetlerinde kalite ve verimlilik yönetimi, son kırk yılda büyük ilgi gördü. Literatürde sağlık hizmeti performansının çeşitli
yönlerini ele alan birçok araştırma makalesi yayınlanmıştır. Bununla birlikte, tıbbi kuruluşlar ve hastaneler, performans ve kalite
iyileştirme araçlarıyla ilgili olarak hala yeterli teknik bilgiye sahip değildir. Bu makale, bir diş kliniğinde çeşitli faktörlerin sağlık
hizmeti performans ölçümleri üzerindeki etkilerini incelemek için bir prosedür sunmaktadır. Özellikle bir diş kliniği sisteminde
detayli bir proses analizi yapılıp, deney tasarımı ve ilgili analizler kullanılarak, tedavi türleri, diş hekimi deneyimi ve hasta yaşının
tedavi süreleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Burada sunulan prosedür, sağlık hizmeti yöneticileri için sağlık hizmeti kuruluşlarında
performans ve kalite iyileştirme araçlarının yararlı bir uygulamasını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Yönetimi, Diş Sağlığı, Diş Tedavi Süreleri, Klinik Performans, Sağlık Hizmeti Verimliliği, Deney
Tasarımı.

Analysis of Effects of Some Factors on Performance of a Dental Clinic
Abstract
Quality and productivity management in healthcare has received considerable attention over the past four decades. Many research
papers dealing with various aspects of healthcare performance have been published in the literature. However, medical organizations
and hospitals are still lacking enough technical knowledge related to performance and quality improvement tools. This paper presents
a procedure to study the effects of various factors on healthcare performance measures in a dental clinic. Particularly, we have
analyzed a dental clinic system and investigated the effects of treatment types, dentist experience, and the patient age on treatment
times using design of experiment and related analysis. The procedure presented here demonstrates a useful application of performance
and quality improvement tools in healthcare organizations for healthcare managers.
Keywords: Healthcare Management, Dental Healthcare, Dental Treatment Times, Clinic Performance, Healthcare Efficiency, Design
of Experiments.

29
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Öz
Veri madenciliği uygulamaları ve iş zekası sistemleri verileri anlamlandırarak bilgiye dönüştürülmesinde ve kuruluşlara karar verme
süreçlerinde yardımcı olmak için kullanılır. Çalışmada bir devlet kurumunun personel verileri üzerinde iş zekası ve veri madenciliği
süreçleri gerçekleştirilerek personel verilerinin yönetimini sağlamak ve veriler üzerinde dinamik analizler yaparak stratejik öngörülerin
yapılabilmesi amaçlanmıştır. İş zekası süreçlerinin uygulanmasında Microsoft iş zekası araçlarından SSIS (SQL Server Integration
Service), SSAS (SQL Server Analysis Service) ve Power BI kullanılmıştır. Öncelikle veri yapısı modellendirilmiş olup ETL (Extract Transform-Load) sürecinden geçirilerek anlamlı hale getirilen veri, veri ambarına SSIS programı ile aktarılmıştır. Daha sonra SSAS
programı ile OLAP veri küpü oluşturulmuştur. Son olarak da OLAP küpü veri kaynağı olarak belirlenip zengin görsel araçlara sahip
olan, veri analizini çok daha etkili hale getiren ve son zamanlarda sıkça kullanılan Power BI iş zekası aracı kullanılarak çeşitli görsellerle
veri analizi gerçekleştirilmiştir. Böylece, karar vericilerin veri analizini etkin bir şekilde yapabilecekleri bir karar destek sistemi
geliştirilmiştir. Çalışmada kümeleme analizi yöntemlerinden biri olan K-Means algoritması, bir devlet kurumundaki İç Kontrol Sistemi
anketi verileri kullanılarak personel memnuniyet durumu analizi yapılmıştır. Veri madenciliği aracı olarak ise içerisinde bulundurduğu
bir çok algoritma sayesinde verilerden bilgi çıkarımı yapılabilmesine olanak sağlayan ve açık kaynak kodlu bir araç olması sebebi ile
WEKA kullanılmıştır. Kümeleme analizi sonucunda oluşan farklı personel grupları detaylı incelenerek bu gruplara nasıl yaklaşılması
gerektiği ve nasıl hitap edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Her grubun memnuniyet durumunun farklılaşan noktaları belirlenerek,
stratejiler ve uygulama faaliyetleri bu grubun ihtiyacına göre planlanmıştır. Böylece İç kontrol sistemi anketi verilerinden anlamlı ve
yararlı bilgiler elde etmek ve bu bilgiler ışığında personel karar destek planlama faaliyetlerinde destek olmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Kümeleme, Personel Memnuniyeti, Karar Destek Sistemleri.

Personnel Business Intelligence System and Measuring Personnel
Satisfaction with Cluster Analysis
Abstract
Data mining applications and business intelligence systems are used to make sense of data and to help organizations in their decision making processes. In the study, it is aimed to manage personnel data by performing business intelligence and data mining processes on
personnel data of a government institution and to make strategic predictions by making dynamic analyzes on the data. Microsoft business
intelligence tools SSIS (SQL Server Integration Service), SSAS (SQL Server Analysis Service) and Power BI have been used in the
implementation of business intelligence processes. First of all, the data structure was modeled and the data, which was made meaningful
by passing the ETL (Extract-Transform-Load) process, was transferred to the data warehouse with SSIS program. Then, OLAP data
cube was created with SSAS program. Finally, the OLAP cube was determined as a data source and data analysis was carried out with
various visuals using the Power BI business intelligence tool, which has rich visual tools, makes data analysis much more effective and
has been used frequently recently. Thus, a decision support system has been developed where decision makers can perform data analysis
effectively. In the study, the K-Means algorithm, one of the cluster analysis methods, was used to analyze the personnel satisfaction
situation using the Internal Control System survey data in a government institution. As a data mining tool, WEKA is used because it is
an open source tool that allows information extraction from data thanks to many algorithms it contains. The different staff groups formed
as a result of the cluster analysis were examined in detail, and how these groups should be approached and addressed was determined.
Different points of satisfaction status of each group were determined and strategies and implementation activities were planned
according to the needs of this group. So it is aimed to obtain meaningful and useful information from the internal control system survey
data and to support personnel decision support planning activities in the light of this information.
Keywords: Machine Learning, Clustering, Personnel Satisfiction, Decision Support Systems.
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Öz
Bu çalışmada 2013-2018 yılları arasında İstanbul’daki dış ticaret faliyetleri incelenmiştir. Bununla beraber 2013-2018 arasındaki yıllara
bağlı olarak, İstanbul’daki dış ticaretin ithalat ve ihracat tutarları ve dış ticarette aktif olduğu sektörler ele alınmıştır. Sektörler açısından
ithalat ve ihracat faliyetleri beraber değerlendirilerek dış ticarette (açık/fazlalık) hangi sektörün daha iyi olduğu çok kriterli karar verme
tekniklerinden Entropi tabanlı EDAS ve CODAS yöntemleriyle ele alınarak her iki yöntem kıyaslanmıştır. Çok kriterli karar verme
yöntemleri, birden çok amacı içinde barındıran, karar vericiye bilgi veren ve matematik programlama modelleri ile analiz edilen karar
verme tekniğidir. Aynı zamanda gerçek hayat uygulamasında çok sık karşılaşılan problemler hakkında kullanıcıya bilgi vermektedir.
Ortalama çözüm uzaklığına dayalı değerlendirme olan EDAS yöntemi ile birleştirilebilir uzaklık tabanlı değerlendirmeye dayanan
CODAS yöntemleri beraber ele alınıp İstanbul’daki dış ticaret performansı ele alınmıştır. Entropi tabanlı EDAS ve CODAS
yöntemleriyle yapılan analiz sonuçlarına göre; İstanbul ili için 2013-2018 yılları arasında dış ticaret hacminde en fazla kâr elde edilen
sektörün gayrimenkul, kiralama ve iş faliyetleri (A1) sektörü olduğu görülmüştür. Çalışmanın bulguları kısmında ele alınan EDAS ve
CODAS yöntemleri dış ticaret açığı/fazlalığı açısından İstanbul ilinin ithalat ve ihracat performansı hakkında bilgi vermektedir. Bu
bilgiler ışığında hem ithalat hem de ihracatı düşündüğümüzde dış ticaret açısından hangi sektörün gelişmekte olduğu ve hangi sektörün
gelişmemiş olduğunu analiz edebilmekteyiz. Seçim kriterleri değerlendirildiğinde her iki yöntem de çok kriterli karar verme
yöntemlerinden olan EDAS ve CODAS yönteminin başarı ile uyguladığını ve bu iki yöntemin performansının da iyi düzeyde olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çok kriterli karar verme teknikleri, EDAS, CODAS, Entropi, İstanbul

Investigation of Foreign Trade Capacity of Istanbul Province with the
Edas and Codas Method
Abstract
In this study, foreign trade activities in Istanbul between the years 2013-2018 were studied. By considering the period between the years
2013-2018, the import and export amounts of foreign trade in Istanbul and the sectors in which it is active in foreign trade are discussed.
By evaluating import and export activities together in terms of sectors, which sector is better in foreign trade (deficit / surplus) was
compared using Entropy-based EDAS and CODAS methods, which are multi-criteria decision making techniques. Multi-criteria
decision-making methods include more than one purpose, provide information to the decision maker and are analyzed with mathematical
programming models. It also provides information to the user about the problems that are frequently encountered in real life applications.
The EDAS method, which is The Evaluation Based on Distance from Average Solution, and the CODAS method which is Combinative
Distance-based Assessment are discussed together and the foreign trade performance in Istanbul is discussed. According to the results
of the analysis made with entropy based EDAS and CODAS methods, it was observed that the sector with the highest profit in foreign
trade volume between 2013 and 2018 for Istanbul was the real estate, leasing and business activities (A1) sector. EDAS and CODAS
methods discussed in the findings of the study provide information about the import and export performance of Istanbul in terms of
foreign trade deficit/surplus. In the light of this information, when we consider both import and export, we can analyze which sector is
developing and which sector is not developed in terms of foreign trade. When the selection criteria were evaluated, it was seen that
EDAS and CODAS methods, which are among the multi-criteria decision making methods, were successfully applied and the
performance of these two methods was at a good level.
Keywords: Multi-criteria decision making techniques, EDAS, CODAS, Entropi, İstanbul
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Abstract – In this paper, we present a single-mode InGaAsP diode pumped solid-state mid-IR Cr:ZnSe laser. In the experiments,
a TO-9 type compact InGaAsP laser diode was used to excite the laser system. This diode could provide up to 300 mW singlemode laser output power under 1.2 A diode current. The output wavelength of the diode was 1650 nm which perfectly matches
with the absorption band of a Cr:ZnSe crystal. A 3-mm long Cr2+ ion doped ZnSe crystal which absorbed more than 90% input
power was used as a gain medium in the system. The laser operation was obtained with an astigmatically compensated 4-mirror
x-cavity. At the 300 mW incident pump power, as high as 17.3 mW laser output power was obtained at 2498 nm. The slope
efficiency and lasing threshold of the system were estimated as 26.5% and 173 mW, respectively. When a CaF2 prism inserted
into the system, the output wavelength could be tuned between 2300 nm and 2556 nm in a compact manner. Such high tuning
regime in the mid-IR band described in this work should find important applications in spectroscopy and atmospheric
communications.
Keywords – Solid-State Lasers, Cr:ZnSe Lasers, Diode-Pumped Lasers, Tunable Lasers, Mid-IR Lasers
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Öz
Bu çalışmada kontrol tekniklerinin performanslarını incelemek için sıklıkla tercih edilen ters sarkaç sistemi ele alınmıştır. Ters sarkaç
sisteminin doğrusal olmayan yapısı nedeniyle de kontrolü zor bir mühendislik problemidir. Ters sarkaç problemine yönelik sistemin
hareket denklemleri çıkartılmış, durum-uzay formunda ifade edilmiş ve tasarım kriterleri belirlenmiştir. Ters sarkaç sisteminde tasarım
kriteri olarak arabanın ve sarkacın pozisyonlarını kontrol etmek hedeflenmiştir. Bu hedeflere uygun olarak kontrol tekniği belirlenmiştir.
Kontrolcü olarak Lineer Kuadratik Regülatör (LQR) tekniği kullanılmıştır. LQR kontrolcüsü ile birden fazla durum değişkenleri kontrol
edilebildiği için ters sarkaç sisteminde tercih edilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmada LQR kontrolcüsünün performansını doğrudan
etkileyen Q ve R matrisleri Genetik Algoritma ile optimize edilmiştir. Optimize edilmiş LQR kontrolcüsü ve standart LQR kontrolcüsü
olarak iki farklı yöntem uygulanmıştır. Genetik Algoritma geniş arama algoritmalarının aksine en iyiye ulaşmak için bir yaklaşımı
olmadığından en iyiye ulaşamayabilir fakat zaman kısıtlamalarını dikkate almada en iyi algoritmalardan birisi olduğu için tercih
edilmiştir. Ters sarkaç sisteminde yapılan optimizasyonlarda amaç fonksiyonları genellikle referans değere yükselme süresi, oturma
süresi ve kalıcı durum hatalarının toplanması olarak kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmada farklı olarak Genetik Algoritmanın
uygunluk fonksiyonu için bir öneri sunulmuştur. Bu öneri, arabanın referans pozisyon değeri ile arabanın poziyon değeri arasındaki
farkın minimize edilmesi şeklinde tasarlanmıştır. Genetik Algoritma (GA) uygunluk fonksiyonunun çalışmada önerilen formül ile
kullanıldığında kabul edilebilir sonuçlar ürettiği gösterilmiştir. Gerçekleştirilen deneyler sonucunda Genetik Algoritma ile
optimizasyonu yapılan LQR kontrolcüsü, deneme yanılma yöntemiyle bulunan değerler ile çalışan LQR kontrolcüsüne göre daha
başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda Q ve R matrisleri Genetik Algoritma ile belirlendiği için bu katsayıların belirlenmesinde
kaybedilen zamanın önüne geçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, LQR Kontrol, Optimizasyon, Ters Sarkaç.

Genetic Algorithm Optimization in LQR Controller Design for
Inverted Pendulum System
Abstract
In this study, the frequently preferred inverted pendulum system is handled to examine the performance of control techniques. It is a
difficult engineering problem to control due to the nonlinear nature of the inverted pendulum system. The motion equations of the
system for the inverted pendulum problem were extracted, expressed in state-space form, and design criteria were determined. In the
inverted pendulum system, it is aimed to control the positions of the cart and the pendulum as a design criterion. The Control technique
has been determined by these goals. Linear Quadratic Regulator (LQR) technique is used as the controller. Since multiple state variables
can be controlled with the LQR controller, it was preferred in the inverted pendulum system. The Q and R matrices that directly affect
the performance of the LQR controller in the work carried out were optimized with the Genetic Algorithm. Two different methods were
applied as an optimized LQR controller and standard LQR controller. Unlike the wide search algorithms, the Genetic Algorithm may
not reach the best because it does not have an approach to reach the best, but it was preferred because it is one of the best algorithms to
consider time constraints. In the optimizations made in the inverted pendulum system, the fitness functions are generally used as the
rise time to the reference value, the settling time, and the summation of the steady- state errors. In the study, a different proposal was
presented for the fitness function of the Genetic Algorithm. This proposal is designed to minimize the difference between the car's
reference position value and the car's current position value. The Genetic Algorithm fitness function has been shown to produce
acceptable results when used with the formula suggested in the study. As a result of the experiments carried out, it was observed that
the LQR controller, which was optimized with the Genetic Algorithm, was more successful than the LQR controller working with the
values found by the trial and error method. At the same time, since the Q and R matrices are determined by the Genetic Algorithm, the
time lost in determining these coefficients has been prevented.
Keywords: Genetic Algorithm, Inverted Pendulum, LQR Control, Optimization.
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Özet
Son yıllarda yapılan konuşma sistemi ile ilgili sorunların tespit edilmesinde ve konuşma analizinde gelişen teknolojinin getirdiği
imkanlar sayesinde ses tellerinin yüksek hızlı görüntüleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüksek hızlı görüntüler
konuşmacının ses tellerinin vibrasyonuyla ilgili detaylı bilgiler içerir. Fakat verinin büyüklüğü göz önüne alındığında bu gö rüntülerin
manuel olarak işlenmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle son yıllarda geliştirilen otomatik görüntü işleme algoritmaları ile ses
telleri görüntülerinden glottis tespiti ve bölütlenmesi popüler hale gelmiştir. Bu çalışmada literatürdeki çalışmalardan farklı olarak ses
telleri görüntülerinin piksel tabanlı otomatik sınıflandırılabilmesi için kullanılabilecek olan doğruluk, keskinlik (hassasiyet), geri
çağırma, F1 skoru ve eşit hata oranı performans ölçütleri incelenmiştir. Bununla birlikte literatürdeki piksel tabanlı sınıflandırma modeli
olan derin yapay sinir ağı temel sistem olarak alınarak yeni önerilen Gauss Karışım Modeli tabanlı sistem ile kıyaslanmıştır. Boyutları
256x256 olan manuel olarak bölütlenmiş 3000 adet yüksek hızlı endoskopik kamera görüntüsü rasgele olarak eğitim, geliştirme ve
değerlendirme veri setlerini oluşturmak için kullanılmıştır. Veri seti ile eğitilen modellerin, geliştirme ve değerlendirme setleri ile yapılan
çalışmalar sonucunda ikili sınıflandırmada yaygın olarak kullanılan doğruluk, keskinlik, geri çağırma ve F1 skoru ölçütlerinin modelden
modele yaklaşık sadece %1 oranında değiştiği ve bu sonuçların sistem performansını yansıtma konusunda, aynı durumda % 22 değişim
gösterebilen eşit hata oranı kadar etkili olmadığını göstermiştir. Bu çalışmanın sonucunda sistemlerin doğruluk değerleri aynı kalsa bile
eşit hata oranı farkları değişebilmekte, bu nedenle aşırı uydurulmuş sistemlerin daha doğru kestirilebildiği gösterilmektedir. Temel
sistem ile önerilen modeller karşılaştırıldığında, önerilen sistem 4096 karışımlı Gauss Karışım Modeli, kullanılan bütün performans
ölçütleri için en iyi sonucu vermiş olup, değerlendirme setindeki eşit hata oranı için %22’lik bir performans iyileştirmesi göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Veri işleme ve tanıma, Konuşma işleme, Makine öğrenmesi.

Analysis of Performance Metrics for Automatic Pixel-Based
Classification in Vocal Cord Images
Abstract
In recently years, thanks to the opportunities brought by the developing technology, high-speed images of the vocal cords have been
started to widely use in detection of problems with the speech system and analysis of speech. These high-speed images contain detailed
information about the vibration of the speaker's vocal cords. However, considering the size of the image data, it does not seem possible
to manually process these images. For this reason, glottis detection and segmentation from vocal cord images has become popular with
the development of automatic image processing algorithms in recent years. Unlike the other literature studies, in this study, the accuracy,
precision (sensitivity), recall, F1-score and equal error rate performance criteria are examined used to automatically classify vocal cord
images based on pixels. In addition to this, deep artificial neural network, that pixel classification based model in the literature, has been
compared with the newly proposed model Gaussian Mixture Model. 3000 high speed endoscopic camera images manually segmented
with dimensions 256x256 pixels were used to generate training, development and evaluation data sets of randomly. As a result of the
studies conducted with the validation and evaluation sets of models trained with the data set, the accuracy, precision, recall and F1 score
criteria, which are commonly used in binary classification, changed only by 1% from model to model. And this result has shown that
other performance metrics are not as effective as equal error rate that reflecting the system 22% change in the same situation. As a result
of this study, even if the accuracy values of the systems remain the same, equal error rate differences may change, therefore it has been
shown that overfitted systems can be predicted more accurately. Comparing the models proposed with the based system, the proposed
system gave the best result for all performance criteria using the 4096 component Gaussian Mixture Model, and it is showed a
performance improvement of 22% for the equal error rate in the evaluation set.
Keywords: Data processing and recognition, Speech processing, Machine learning.
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Abstract
Due to its properties such as biocompatibility and stability, polyvinylpyrrolidone (PVP) becomes more and more attractive for
biomedical applications. PVP nanofibers are often produced using PVP solutions in solvents with high toxicity such as
dimethylformamide (DMF). The aim of this study is to investigate the effect of process parameters on electrospinning behavior of
polyvinylpyrrolidone (PVP) in solvents with lower toxicity such as dimethylsulfoxide (DMSO) or ethanol. Therefore, solutions of PVP
in ethanol, PVP in DMSO or PVP in binary solvent systems such as DMSO/ethanol or DMSO/acetone were prepared and electrospun.
The effect of process parameters such as voltage, flow rate, tip-to-collector distance were examined. A solution parameter, the polymer
concentration was also considered. The morphology and diameter of the electrospun nanofibers were characterized by scanning electron
microscopy. The effect of the solution viscosity was also questioned. Nanofibers with a homogeneous cylindrical morphology were
obtained in the case of PVP in ethanol solutions for a polymer concentration of 7 wt.%. The process parameters were: a voltage of
15kV, tip-to-collector distance of 15 cm and a flow rate of 1.25 mL/h. PVP in DMSO solutions didn’t allow the obtention of solid
nanofibers on the collector where a wetness zone appears. This shows that the solvent could not evaporate quickly. A wetness was also
observed with PVP solutions prepared using binary solvent systems where a more volatile solvent such as ethanol or acetone was used.
Keywords: electrospinning, polyvinylpyrrolidone, DMSO, nanofiber, binary solvents.

Proses şartlarının polivinilpirolidon polimerinin düşük toksisiteli
solventler ile elektroeğirilme davranışı üzerindeki etkisi
Öz
Biyouyumluluk ve kararlılık gibi özellikleri sayesinde polivinilpirolidon (PVP) polimeri biyomedikal uygulama alanlarında günden
güne artan bir ilgi görmektedir. PVP nanolifler genellikle dimetilformamid (DMF) gibi toksisitesi yüksek çözücüler ile hazırlanmış PVP
çözeltilerinden üretilmektedir. Bu çalışmanın amacı proses şartlarının polivinilpirolidon polimerinin düşük toksisiteli solventler ile
elektroeğirilme davranışı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu anlamda etil alkol, dimetilsülfoksit (DMSO) ve DMSO/etil alkol ve
DMSO/aseton ikili çözücüler ile hazırlanmış PVP çözeltileri hazırlanmış ve elektroeğirilmiştir. Voltaj, debi, iğne ucu-toplayıcı mesafesi
gibi proses parametrelerinin etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, polimerin derişiminin etkisi de incelenmiştir. Elektroeğirilmiş nanoliflerin
morfolojileri ve çapları taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiştir. Çözeltinin viskozitesinin etkisi de incelenmiştir. Etil alkol ile
hazırlanmış % 7 PVP çözeltilerinden homojen silindirik nanolifler elde edilmiştir. Kullanılan proses parametreleri şu şekilde verilebilir:
voltaj 17.5 kV, iğne ucu-toplayıcı mesafesi 15 cm ve debi 1.25 mL/s. DMSO ile hazırlanan PVP çözeltileri ile katı nanolifler elde
edilememiştir ve toplayıcı üzerinde DMSO’nun yeterince hızlı bir şekilde uçamadığını gösteren bir ıslaklık gözlemlenmiştir. Daha
uçucu çözücüler olan etil alkol ve aseton ile hazırlanan ikili çözücü sistemleri ile hazırlanan PVP çözeltileri ile de aynı ıslaklık
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: elektroeğirme, polivinilpirolidon, DMSO, nanolif, ikili çözücü.
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Özet
Sosyal medya, insanların kendilerini ifade edebildikleri ortamlar olarak çok kullanılmaktadır. Bu sebeple Facebook, Instagram ve
Twitter gibi sosyal medya ortamlarının kullanıcı sayıları giderek artmaktadır. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları analiz
edilerek ilgili konu hakkındaki duyguları ortaya çıkarılabilmektedir. Sosyal medya platformu olan Twitter da politikacılar, spor
kulüpleri, şirketler, aktivistler kısaca neredeyse tüm bireyler ve kurumlar için kendilerini ifade etme ortamı haline gelmiştir. Hemen
hemen tüm futbol takımlarının taraftarları için haberlerini paylaştıkları Twitter hesapları vardır. Kullanıcılar Twitter’da futbol
müsabakası esnasında ve sonrasında da mesaj paylaşabilmektedir. Bu çalışmanın konusu, Twitter ortamında futbol takımları ve futbol
müsabakaları hakkında Twitter kullanıcılarının paylaşımlarının duygu analizi ile ilgilidir. Bu çalışmada Twitter’da futbol
müsabakaları hakkında paylaşılan 30.000 Türkçe tweet ile anlık duygu analizi yapılmıştır. Eğitim setlerindeki sınıflandırma hatalarını
en aza indirmek için toplanmış olan tweetler el ile etiketlendikten sonra yine aynı kişi tarafından farklı zamanlarda beşer defa kontrol
edilmiştir. Bu etiketlemede olumlu, olumsuz, tarafsız ve alakasız olarak 4 duygu sınıfı kullanılmıştır. Bu etiketlenmiş tweetlerden
farklı özniteliklere sahip 12 farklı eğitim seti oluşturulmuştur. Oluşturulan bu eğitim setleri kullanılarak farklı sınıflama algoritmaları
ile modeller çıkarılmış ve bu modellerin çapraz doğrulama ile sınıflama başarımları bulunmuştur. Farklı özniteliklere sahip olarak
oluşturduğumuz eğitim setleri, belirlenen sınıflandırma algoritmaları ile test edilmiş ve algoritmalarının sınıflandırma doğrulukları;
Naive Bayes algoritması için %84.30, K-En Yakın Komşu (KNN- K-Nearest Neighborhood) algoritması için %87.73, C4.5
algoritması için %89.60, Destek Vektör Makinesi (SVM- Support Vector Machine) algoritması için %92.30 olarak bulunmuştur.
Çalışmada zemberek kütüphanesi kullanılarak Türkçe tweetlerde yaklaşık 48.000 kelimenin düzeltmesi, sınıflandırma başarımına
olumlu katkı sağlamıştır. Ayrıca futbol müsabakaları hakkında paylaşılan tweetleri anlık olarak toplayıp, oluşturulan modeller ile bu
tweetlerin sınıfını tespi t ederek sınıflara ait sonuçları gerçek zamanlı görselleştiren bir uygulama geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anlık Duygu Analizi, Makine Öğrenmesi, Twitter, Veri Madenciliği.

Real Time Sentiment Analysis of Tweets about Football Matches
Abstrac t
Social media is frequently used as a platform where people can express themselves. For this reason, the number of users of social
media platforms such as Facebook, Instagram and Twitter has been gradually increasing. By analyzing the shares of social media
users, their feelings about the relevant subject can be revealed. Twitter, as a social media platform, has become a medium for
politicians, sports clubs, companies, activists, briefly for almost all individuals and institutions, to express themselves. Almost all
football teams have Twitter accounts where they share their news with their fans. Users can share messages on Twitter during and
after the football matches. This study is about the sentiment analysis of Twitter users' posts about football teams and football matches
on Twitter. Within the scope of this study, a real-time sentiment analysis was made by using 30,000 Turkish tweets shared about
football matches on Twitter. In order to minimize the classification errors in the training sets, the collected tweets were manually
tagged and then checked five times by the same annotator at different times. In the labeling process, 4 sentiment classes were used as
positive, negative, neutral, and irrelevant. 12 different training sets with different attributes were created from these tagged tweets.
Using these training sets, models were created with different classification algorithms and classification performance of these models
with cross-validation was evaluated. The training sets that we have created with different attributes have been tested with the specified
classification algorithms and the classification accuracies of the algorithms are 84.30% for Naive Bayes, 87.73% for K-Nearest
Neighborhood (KNN- K-Nearest Neighborhood), 89.60% for C4.5, and 92.30% Support Vector Machine (SVM- Support Vector
Machine. In this study, the correction of approximately 48,000 words in Turkish tweets by using the Zemberek library contributed
positively to the classification performance. In addition, an application was developed that collects the tweets shared about football
matches in real-time and it determines the class of these tweets with the models created and visualizes the class results.
Keywords: Real Time Sentiment Analysis, Machine Learning, Twitter, Data Mining.
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Öz
Twitter gibi sosyal ağlar, insanların iletişim kurması için popüler bir platform haline gelmiştir. Bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumlar
ve şirketler de ürün tanıtımı, pazarlama ya da herhangi bir konu hakkında geri bildirim alma gibi daha birçok nedenden dolayı bu sahaya
ilgi duymaktadır. Kurumların ve şirketlerin hedefi, kişilerin ilgilendikleri ürün ve alanlar dışında gereksiz bilgiler ile rahatsız
edilmemesini sağlamaktır. Bunun için de kurum ve şirketler, paylaşım yapanın kadın veya erkek oluşu, tweetin ilgili olduğu alan gibi
bilgilere ihtiyaç duymakta ve bu bilgilere bağlı olarak, kendi hedef kitlelerine ulaşmak için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmada
Twitter’da üretilen içeriklerden yola çıkılarak, paylaşım yapanın cinsiyeti ve paylaşılan tweetin ilgi alanı için tahmin yapılmıştır. Bu
amaçla, Twitter Uygulama Programlama Arayüzü (API- Application Programming Interface) kullanan bir uygulama geliştirilmiştir. Bu
uygulama kullanılarak, iki farklı eğitim seti oluşturmaya yönelik veriler toplanmıştır. Cinsiyet tespitine yönelik eğitim seti için, tweetler
filtreleme yapılmadan toplanmıştır. İlgi alanı tespitine yönelik eğitim seti için, tweetler farklı ilgi alanları için belirlenmiş anahtar kelime
kümeleri yardımıyla, filtreleme yapılarak toplanmıştır. Daha sonra, bu tweetler, etiketleme çalışmasına kolaylık sağlaması amacıyla
uygulama kullanılarak el ile etiketlenmiştir. Çeşitli denemeler yapılarak, özniteliklerin belirlenmesinin ardından, gözetimli makine
öğrenmesinde kullanılacak iki farklı eğitim seti oluşturulmuştur. Oluşturulan bu eğitim setleri kullanılarak; Naive Bayes, K-En Yakın
Komşu Algoritması (KNN- K-Nearest Neighbors), C4.5, Destek Vektör Makineleri (SVM- Support Vector Machine) ve Ardışık
Minimal Optimizasyon algoritmaları (SMO- Sequential Minimal Optimization) için modeller oluşturulmuştur. Modellerin başarımı,
kappa istatistik ve doğruluk ölçütleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Elde edilen modellerin başarımları değerlendirildiğinde;
cinsiyet tahmini için oluşturulan modeller içinde, en düşük başarıma %44,6 doğruluk ve 0.17 kappa değeri ile SVM algoritması sahipken
en yüksek başarımı %99,9 doğruluk ve 0.99 kappa değeri ile SMO algoritması sağlamıştır. Aynı şekilde ilgi alanı için oluşturulan
modeller içinde en düşük başarımı %47,9 doğruluk ve 0.37 kappa değeri ile SVM algoritması vermişken en yüksek başarım %93,18
doğruluk ve 0.91 kappa değeri ile KNN algoritması tarafından sağlanmıştır. Doğruluk değerleri ve kappa değerlerinin birbiri ile uyumlu
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Twitter, Makine Öğrenmesi, Cinsiyet Analizi, İlgi Alanı Analizi

Gender and Interest Area Analysis on Twitter using Machine
Learning Algorithms
Abstract
Social networks have become popular platforms that help people to connect with each other. In addition to individuals, companies and
institutions are also interested in social networks for several reasons such as promoting and marketing their products or getting feedback
on a specific topic. The goal of companies and institutions is to ensure that people are not targeted by unnecessary information except
for products and areas they are interested in. To achieve their business goals, companies and institutions would like to determine the
gender of a person who shares the post and the interest area a social media post is related to. Using this information, they carry out
various studies to reach their target audiences. In this study, we analyze tweets to identify the genders of Twitter users and interest areas
tweets are related to. We develop an application that uses the Twitter Application Programming Interface (API). We collect data using
this application to create two different training sets: the gender determination training set and the interest area determination training
set. For the gender determination training set, we collect tweets without filtering them. For the interest area determination training set,
we collect the tweets by filtering them with the help of the sets of keywords that are created separately for each interest area. After
collecting the Tweets, we tag them manually with the help of the application in order to facilitate the tagging process. By performing
various experiments, after the determination of the attributes, two different training sets were created which are then used in supervised
machine learning. Models were created using these training sets for Naive Bayes, K-Nearest Neighbor Algorithm (KNN-K-Nearest
Neighbors), C4.5, Support Vector Machines (SVM-Support Vector Machine) and Sequential Minimal Optimization algorithms (SMOSequential Minimal Optimization). The performances of the models were evaluated taking into account kappa statistics and accuracy
criteria. When the performances of the obtained models were evaluated, among the models created for gender prediction, the lowest
success rate was 44.6% with an accuracy of 44.6% and a kappa value of 0.17. While SVM algorithm had the highest performance, SMO
algorithm provided 99.9% accuracy and 0.99 kappa value. Likewise, SVM algorithm gave the lowest performance with 47.9% accuracy
and 0.37 kappa value among the models created for the area of interest, while the highest performance was achieved by the KNN
algorithm with 93.18% accuracy and 0.91 kappa value. It is observed that the accuracy values and kappa values are compatible with
each other.
Keywords: Twitter, Machine Learning, Gender Analysis, Interest Field Analysis.
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Abstract
5G (fifth generation) cellular system is expected to work in a wide frequency range to meet the demand for mobile services and
applications. Antennas will be addressed to the future 5G applications should pose superior characteristics, such as high gain and
ultra-large bandwidth response by considering atmospheric absorption/free-space path loss on planned millimeter-wave frequency
range of 5G communications. Therefore, antenna design for the future 5G applications is a challenging process. In this article we
present a high-gain, broadband mm-Wave antenna based on a circular patch structure with a ground plane and resonator gaps. The
designed antenna is analyzed using a widely used full-wave electromagnetic solver. The major antenna figure-of-merits including
reflection coefficient, VSWR (voltage-standing wave ratio), antenna patterns in E- and H-planes, surface current distribution, antenna
directivity and maximum gain, are obtained. The simulation results show that the gapped circular patch based design has the S11
response less than −10 dB in the frequency range of 21.6-28.8 GHz, which includes 24-28 GHz band of 5G cellular systems.
Moreover, it is observed that the symmetrically located circular gaps on both top and bottom layers decrease the side lobe level under
−10 dB value, and enhance the gain. We attribute the improvement in the antenna performance to the created current regions due to
gaps hosting large vortex current distributions. With 10 mm × 13mm surface area, the proposed antenna demonstrates the peak gain
of 9.44 dBi and the radiation efficiency of over 85%. High gain and compact size make this antenna suitable for coming 5G devices.
Keywords: 5G, cellular systems, millimeter-wave antenna.

Simetrik Olarak Yerleştirilmiş Dairesel Boşluklara Dayalı 24-28 GHz
bant 5G Anten Tasarımı
Öz
5G (beşinci nesil) hücresel sistemlerin, mobil hizmet ve uygulamalara olan talebi karşılayacak geniş bir frekans bölgesinde çalışması
bekleniyor. 5G uygulamalara yönelik antenlerin, 5G haberleşmenin planlanan milimetre dalga frekans aralığında atmosferik soğurma /
boş alan yayılım kaybı dikkate alınarak kompak yapı, üstün kazanç ve ultra bant genişliği sağlamaları beklenmekte. Bu sebeple
gelecek 5G uygulamaları için anten tasarımı süreci oldukça çetrefilli bir süreç tanımlıyor. Bu makalede, toprak düzlemi ve rezonatör
kısmı boşluk içeren dairesel bir yama yapısına dayanan yüksek kazançlı, geniş bantlı bir mm dalga anten geliştirilmiştir. Tasarlanan
anten, yaygın olarak kullanılan bir tam dalgalı elektromanyetik çözücü ile analiz edilmiştir. Sırasıyla, S11 yansıma katsayısı, E
düzlemi ve H düzlemindeki anten ışıma demetleri, yüzey akım dağılımı (J), anten yönlülüğü (D) ve antenin maksimum kazanç
değerlerini kapsayan anten tasarımına ilişkin esas başarım ölçütleri elde edilmiştir. Simülasyon sonuçları, aralıklı dairesel yama
tabanlı tasarımın, 5G hücresel sistemlerin 24 − 28 GHz bandını kapsayan 21.6 − 28.8 GHz frekans aralığında −10 dB altın da S11
yanıtına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, alt toprak tabakaya ve üst yayıcı tabakaya simetrik olarak yerleştirilen daire
şeklindeki eş merkezli boşlukların yan lob seviyesini −10 dB değerinin altına düşürdüğü, ve anten kazancını arttırdığı
gözlemlenmiştir. Anten performansındaki bu iyileşme, boşluklar sayesinde oluşturulan yeni akım bölgelerinin büyük girdap akım
dağılımlarına ev sahipliği yapmasına bağlanmaktadır. 10 mm × 13 mm yüzey alanı ile önerilen anten 9.44 dBi tepe kazancı ve %85'in
üzerinde bir ışıma verimliliği göstermiştir. Yüksek kazanç ve kompak yapısı sbebiyle önerilen anten gelecek nesil 5G aygıtlar la
uyumluluk göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: 5G, hücresel sistemler, milimetre dalga anten.
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Abstract
There is an ever-growing interest for video applications. It is wellservice (QoS) requirements and require high data rates. To meet ever growing demands for mobile video streaming applications and
stringent QoS requirements, it is required to optimise the current networks. IEEE 802.11 is one of the most widely deployed networks
a mobile
videothat
streaming
over IEEE 802.11n/ac
known
video applications
have very in
stringent
quality
of
in the world. Therefore, this paper investigates the performance of multicast
outdoor
scenario. To this end, an end-to-end system level simulator is developed to evaluate the performance of the perceived video quality at
the receiver in terms of peak signal to noise ratio (PSNR) and resource efficiency in terms of total transmission times for different
application layer - forward error correction (AL-FEC) and medium access control (MAC) layer parameters. Results show that without
AL-FEC protection the legacy IEEE 802.11n/ac provides very poor quality of experience. However, the perceived video quality can be
significantly improved by adding some extra repair symbols. Since video applications have very challenging QoS requirements,
changing only MAC parameters are unable to meet these QoS requirements thus additional AL-FEC protection is required. Moreover,
it is observed that with the use of the frame aggregate mechanism at the MAC layer, the total transmission times can be significantly
reduced and hence the resource consumptions.
Keywords: Video streaming, Multicasting, IEEE 802.11n/ac, PSNR.

IEEE 802.11n/ac Üzerinden Çoklu Video Yayını Analizi ve
Değerlendirilmesi
Öz
Video uygulamalarına ilgi giderek artıyor. Video uygulamalarının çok katı hizmet kalitesi (QoS) gereksinimleri olduğu ve yüksek
veri hızları gerektirdiği iyi bilinmektedir. Mobil video uygulamaları için giderek artan talepleri ve katı QoS gereksinimlerini karşılamak
için mevcut ağları optimize etmek gerekir. IEEE 802.11, dünyadaki en yaygın kullanılan ağlardan biridir. Bu nedenle, bu makal e, mobil
bir dış mekan senaryosunda IEEE 802.11n/ac üzerinden çoklu video gönderim performansını araştırmaktadır. Buna amaçla , alıcıda
algılanan video kalitesinin performansını tepe sinyal gürültü oranı (PSNR) açısından ve kaynakların verimli kullanılmasını toplam iletim
süresi açısından, farklı uygulama katmanı ileri hata düzeltme kodları (AL-FEC) ve orta erişim denetimi (MAC) katmanı parametreleri
için değerlendirmek üzere uçtan uca bir sistem seviyesi simülatörü geliştirilmiştir. Sonuçlar, AL-FEC koruması olmadan geleneksel
IEEE 802.11n/ac'nin çok düşük kalitede deneyim sağladığını göstermiştir. Bununla birlikte, bazı ekstra onarım sembolleri göndererek,
video kalitesi önemli ölçüde iyileştirilebilir. Video uygulamalarının çok zorlu QoS gereksinimleri olduğundan, yalnızca MAC
parametrelerini değiştirmek bu QoS gereksinimlerini karşılayamaz, bu nedenle ek AL-FEC koruması gerekir. Ayrıca, MAC'de çerçeve
kümeleme mekanizmasının kullanılmasıyla, toplam iletim sürelerinin ve dolayısıyla kaynak tüketimlerinin önemli ölçüde azaltılabildiği
gözlemlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Video gönderme, Çoklu gönderim, IEEE 802.11n/ac, PSNR.

39

Robust Image Watermarking using DWT, SVD, Chirp-z and LU
Decomposition
Mary Agoyi*
Cyprus International University, School of Applied Scciences, Information Technoloy Department, Lefkosa, North Cyprus (ORCID: 0000-0002-2770-1726)

magoyi@ciu.edu.tr

Abstract
The exponential increase of multimedia technologies usage has made connectivity simpler, more convenient and quicker, but has also
contributed to a number of infringements of digital content. Digital watermarking has been known to offer a solution to compliance
issues related to copyright infringements in multimedia technology. This paper proposes a robust approach to image watermarking by
integrating the benefits of all four algorithms. The proposed method is based on discrete wavelet transform (DWT), chirp z-transform
(CZT), lower and upper (LU) decomposition and singular decomposition value (SVD). In this method, using 1-level DWT, the image
is broken down into its frequency sub-bands. The LL sub-band is then converted into a z domain using CZT. LU decomposition was
then used to further decompose the image into two matrixes, each of which was used to insert the watermark. SVD has been applied to
each of the matrixes and the unique value of the watermark is inserted to the matrixes of the decomposed image. The robustness and
imperceptibility of the proposed solution was tested by checking the watermarked image for various image processing operations.
Experimental findings show that the proposed technique has high imperceptibility capability and it shows a reasonable level of
robustness against signal processing operations such as filtering, scaling, JPEG, rotating, gamma correction, blurring, cropping, gaussian
noise, contrast enhancement, histogram equalization, and salt & pepper noise.
Keywords: Watermarking, LU Decomposition, DWT, CZT, SVD
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Öz
Yapılan çalışmada finansal haber sitelerinde yayınlanan ekonomi haberleri kullanılarak Borsa İstanbul’un önemli endekslerinden
XKMYA (enerji)’nın günlük fiyat değişim yönleri tahmin edilmiştir. Fiyat değişimlerinin tahmininde haber metinlerinde yer alan bilgi
içeren kelimeler nitelik olarak kullanılmıştır. Haber metinlerinden çıkarılan 13000’e yakın kelime arasından endekslerin hareket
yönüne etki eden kelimeler filtre tabanlı Simetrik Belirsizlik (SU) ve Fisher Puanı (F-P) nitelik seçme yöntemleri ile seçilmiştir.
Seçilen kelimeler topluluk öğrenme modeli olan LightGBM sınıflandırıcısına girdi olarak verilmiş ve sınıflandırıcıların
performansları Makro-Ortalama (MO) F-ölçütü ve doğruluk ile tahmin edilmiştir. Sınıflandırıcıların performansları incelendiğinde,
XKMYA endeksinin günlük yön tahmini 0.68 MO F-ölçütü oranıyla tahmin edilmiştir. Tahmin işleminde F-P yöntemiyle seçilen
nitelikler SU yöntemiyle seçilenlere göre daha yüksek performans oranlarına sahip olmuştur. Yön tahmininde başarılı olan 5 bireysel
modelin yığınlama topluluk öğrenmesi yaklaşımıyla birleştirilmesi sonucunda ise MO F-ölçütü oranında %1’lik, doğruluk oranında
ise %2’lik performans artışı meydana gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul tahmini, simetrik belirsizlik, fisher puanı, filtre tabanlı nitelik seçimi, topluluk öğrenmesi

Borsa Istanbul Energy Index Direction Prediction with Filter-Based
Feature Selection and Ensemble Learning Approaches
Abstract
In the study, daily price change directions of XKMYA (energy), one of the important indexes of Borsa Istanbul, were predicted by
using financial news published on financial portal website. In the prediction of price changes, the words containing information in the
news texts were used as features. Among the 13000 words extracted from the news texts, the words influencing the movement
direction of the index were selected by filter-based Symmetrical Uncertainty (SU) and Fisher Score (F-P) feature selection methods.
The selected words were given as input to a robust ensemble learner, the LightGBM classifier and the model performances were
predicted with Macro-Averaged (MA) F-measure and accuracy metrics. When the performances of the classifiers were examined, the
daily direction prediction of the XKMYA index was estimated with a ratio of 0.68 MA F-measure. In the prediction process, the
features selected by the F-P method had higher performance rates than those selected by the SU method. In addition, combining 5
successful individual models with an ensemble learning approach called as stacking resulted in a performance increase of 1% in MA
F-measure and 2% in accuracy.
Keywords: Borsa İstanbul prediction, symmetric uncertainity, fisher score, filter-based feature selection, ensemble learning
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Abstract
Advances in technology have enabled the increased use of autonomous systems such as unmanned aerial vehicles (UAVs) in military
operations and other critical military communications. While the use of autonomous systems has greatly facilitated military operations,
provided a global view of the operational environment and eased sensitive data collection, making possible reduced casualties, it has
also created a greater cyber attack surface due to its high level of automation. The existence of adversaries targeting this attack surface
can seriously damage military operations by tampering with critical message content used in autonomous systems decision making. In
order to ensure the successful operation of autonomous military systems, mechanisms must be developed to strictly protect the integrity
of the collected / exchanged data and messages, and an immutable record of each message must be provided. These mechanisms should
also be used to control autonomous systems under critical failures or attacks occurring during or after military operations. Blockchain
has recently emerged as a technology that provides a decentralized architecture to achieve an unchangeable history of interactions
between parties that are part of a distributed network. While blockchain is currently used in various fields such as cryptocurrencies,
supply chain management and e-voting systems, it also has the potential to provide secure communication in autonomous systems. In
this study, a blockchain-based communication architecture is proposed that guarantees integrity assurance and permanent recording of
messages exchanged between all parties, including UAVs and ground control stations, in a military autonomous system network. The
proposed secure communication architecture has been theoretically evaluated in terms of its resistance to the types of cyber attacks
frequently encountered in distributed systems, and it has been shown to provide protection against attacks that compromise data integrity
as well as spoofed authentication attempts. The proposed blockchain-based architecture is promising to increase the resilience of military
autonomous systems against cyberattacks that aim to hurt the success of military operations through data content manipulation.
Keywords: Blockchain, unmanned aerial vehicles, military autonomous systems, security.

Askeri Otonom Sistemlerde Blokzincir Tabanlı Veri Güvenliği
Öz
Yakın dönemde teknolojide yaşanan gelişmeler, askeri operasyonlarda ve diğer kritik askeri iletişimlerde insansız hava araçları (İHA'lar
ve SİHA'lar) gibi otonom sistemlerin artan kullanımına olanak sağlamıştır. Otonom sistemlerin kullanımı askeri operasyonları büyük
ölçüde kolaylaştırmış, hassas veri toplama ve operasyon ortamına küresel bir bakış sağlamış ve kayıpları azaltmış olsa da, içerdiği
yüksek otomasyon seviyesi nedeniyle daha büyük bir siber saldırı yüzeyi yaratmıştır. Bu saldırı yüzeyinin düşmanlar tarafından
kullanılması, otonom sistemlerin karar vermesinde kullanılan kritik mesaj içeriğinin manipüle edilmesi yoluyla a skeri operasyonlara
ciddi şekilde zarar verebilir. Otonom askeri sistemlerin başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak için, toplanan / değiş tokuş edilen veri
ve mesajların bütünlüğünü sıkı bir şekilde koruyacak mekanizmaların geliştirilmesi ve her mesajın değişmez bir kaydının sağlanması
gerekir. Bu mekanizmalar ayrıca askeri operasyon sırasında veya sonrasında meydana gelen kritik arızalar veya saldırılar altında otonom
sistemleri denetlemek için de kullanılabilir olmalıdır. Blokzincir, dağıtık bir ağın parçası olan taraflar arasında değiştirilemez bir
etkileşim geçmişi elde etmek için merkezi olmayan bir mimari sağlayan bir teknoloji olarak yakın zamanda ortaya çıkmıştır. Blokzincir
şu anda kriptoparalar, tedarik zinciri yönetimi ve e-oylama sistemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılırken, aynı zamanda otonom
sistemlerde güvenli iletişim sağlama potansiyeline de sahiptir. Bu çalışmada, bir askeri otonom sistem ağındaki İHA'lar ve yer kontrol
istasyonları dahil tüm taraflar arasında değiş tokuş edilen mesajların bütünlük güvencesini ve kalıcı bir kaydını garanti eden blokzincir
tabanlı bir iletişim mimarisi önerilmiştir. Önerilen güvenli iletişim mimarisi dağıtık sistemlerde sıklıkla rastlanılan siber saldırı türlerine
dayanıklılığı açısından incelenmiş, veri bütünlüğünü bozma ve kimlik denetimini yanıltma saldırılarına karşı koruma sağladığı
gösterilmiştir. Blokzincir tabanlı bu mimari, askeri ortamlarda son derece güvenilir iletişimi sağlama ve bu sistemleri veri içeriği
manipülasyonu yoluyla yanıltmayı amaçlayan siber saldırılara karşı direnç artırmayı vaat etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Blokzincir, insansız hava araçları, askeri otonom sistemler, güvenlik.
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Öz
Yüksek kaliteli sorular üretmek, öğrenme süreci kalitesini artırmak için en önemli konulardan biridir. Yüksek kaliteli sorular
geliştirmenin çağdaş yöntemlerinden biri, ölçek geliştirmedeki üstünlüğü nedeniyle Rasch Yöntemidir. Rasch yönteminin en önemli
avantajı, kişinin yeteneğinden bağımsız olarak madde kalibrasyonunun ölçülmesine izin vermesidir. Aynı zamanda bir kişinin
yeteneğinin madde zorluğundan bağımsız olarak ölçülmesini sağlar. Bu şekilde, eğitmenler sorularının kalitesini değerlendirebilir ve
eğitim kurumları daha kaliteli ve yenilikçi eğitim için kendi değerlendirme sistemlerini güncelleyebilir. Bu çalışma, Rasch yöntemine
dayalı olarak öğretim elemanlarının bu ihtiyacını karşılayacak bir rehber olmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, iyi nitelikli öğelerin
öğrencinin öğrenme deneyimini geliştirmek için öğrenme süreci boyunca kullanılabilmesini mümkün kılar. Böylelikle kişiselleştirilmiş
eğitim için gerekli olan en uygun içerik ve test tasarımını gerçekleştirmek mümkündür. Öte yandan, öğelerin psikometrik özelliklerini
analiz edebilir ve gelecekteki eğitim kurumlarının sürekli iyileştirme sistemi için değerlendirme sistemlerinin kalitesini iyileştirebilir.
Bu çalışmada, matematik öğelerinin özellikleri geliştirilen bir test kapsamında Rasch Modeli kullanılarak değerlendirilmiştir. Test,
öğrenme nesnelerine dayalı modüler bir yaklaşımla hazırlanmış olan matematik dersinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Sonuçlar,
testin psikometrik özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak amacıyla değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım, kurs
geliştiricilerin testlerinin kalitesini dönem içinde değerlendirmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda e-öğrenme sürecinde kendi
süreç performansları ve kendi yetenekleri hakkında faydalı bilgiler sağlar. E-öğrenme süreci devam ederken öğrencinin becerisinin
analiz edilebilmesi sayesinde henüz süreç içerisinde eksikliklerin giderilmesi mümkündür. Bu araştırmada 2019-2020 eğitim-öğretim
yılı güz yarıyılında önlisans düzeyinde 62 İnternet ve Ağ Teknolojileri uzaktan eğitim programı öğrencisinin verdiği 20 maddeye verilen
cevaplar incelenmiş ve ölçüm raporları, uyum istatistikleri, güvenilirlikler Winstep paket programı ile hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim kalitesi, Rasch Model, Eğitim 4.0, Değerlendirme Kalitesi, Öğrenme Kalitesi.

Rasch-based Assessment for Innovative Education Systems
Generating high-quality questions is one of the most significant things to improve learning process quality. One of the contemporary
methods of developing high-quality questions is the Rasch Method because of superiority for scale development. The most important
advantage of the Rasch method is that it allows the measurement of item calibration which is independent of a person's abilit y. At the
same time, it allows the measurement of a person's ability which is independent of item difficulty. In this way, instructors can criticize
the quality of their questions, and educational institutions can update their own assessment systems for higher quality and innovative
education. This study aims to be a guide that will meet this need of instructors based on the Rasch method. This approach makes it
possible for well-qualified items can be used throughout the learning process to improve the student’s learning experience. Thus it is
possible to realize the most appropriate content and test design which is necessary for personalized education. On the other hand, it can
analyze items psychometric properties and can improve the quality of evaluation systems for the continuous improvement system of
future educational institutions. This study evaluated the properties of mathematics items within a test using the Rasch Model. The test
was developed for use within a math course which used a modular approach based on learning objects. Results have been evaluated
with a view to making recommendations for the improvement of the test psychometric properties. This approach not only enables course
developers to evaluate the quality of their test in term but also provides useful information about their own process performance during
the e-learning process and their own ability. Due to enable analyzing the student's ability while the e-learning process ongoing, it is
possible to correct one's deficiencies. In this study, answers given to 20 items, provided by 62 students of the Internet and Network
Technologies distance education program at the level of the associate degree in the fall semester of the 2019-2020 academic year, were
examined. Measurement reports, fit statistics, reliabilities were calculated by the Winstep package program.
Keywords: Education Quality, Rasch Model, Education 4.0, Assessment Quality, Learning Process Quality.
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Öz
Öğrenme analitiği kavramı, öğrenme kalitesinin iyileştirilmesi için büyük veri teknolojisinin eğitim alanına bir yansıması olarak
ortaya çıkmaktadır. Öğrenciler, özellikle e-öğrenme etkinlikleri sırasında dijital izlerden büyük miktarda veri bırakırlar. Bu veriler, eöğrenme süreçlerini kolaylaştırmak veya diğer eğitimsel ve idari amaçları kullanmak için işlenebilir. Kestirimci/öngörücü modelleme,
sosyal ağ analizi (SNA), kullanıcı, kullanım izleme, içerik analizi, semantik analiz, öneri sistemleri gibi teknikler öğrenme analitiği
teknikleri arasındadır ve öğrenme analitiği mevcut öğrenme süreci performansını belirlemek ve geliştirmek için kullanılır. Günümüz
öğrenme ortamları ise dijitalleşmiş olduğundan dolayı, öğrenciler e-öğrenme aktivileri boyunca etkileşim eksikliği nedeniyle daha
yalnız, motivasyonları bozulmaya daha hazır, bu nedenle öğrenme sürecini yönetmek daha zordur. Bu nedenle öğrenme analitiği
uygulamaları, tıpkı sanal danışmanlar gibi, günümüz eğitim sistemlerinde ön plana çıkmaktadır. Sanal danışmanlar aracılığı ile daha
da bireyselleşmiş olan e-öğrenme sürecini iyileştirmek ve yönetmek geleneksel eğitime kıyasla daha kolay olacaktır. Bu çalışmada, bu
öğrenme analitiğinin eğitim kurumlarına nasıl uyarlanabileceğine dair bir uygulama çalışması ele alınacak, öğrenme analitiği
uygulama tasarımı (Öğrenme Analitiği Uygulama Tasarımı, LAID) ilkelerinin adaptasyonu araştırma soruları ile tartışılacaktır. LAID
kavramsal ve lojistik koorinasyon olmak üzere ilkesi olmak üzere koordinasyon ilkesi, kıyaslama ve kişiselleştirme ilkelerinden
oluşmaktadır. Uygulama verileri 2010-2011 eğitim öğretim yılı güz döneminde önlisans düzeyindeki Sakarya Üniversitesi Elektronik
Teknolojisi uzaktan eğitim öğrencilerinin Matematik dersinde uygulanan öğrenme testlerine verdikleri cevaplardan oluşmaktadır.
Geliştirilen öğrenme testleri öncelikle benzer özelliklere sahip Bilgisayar Programlama öğrencilerine uygulanmış ve madde analizi
tamamlandıktan sonra Elektronik Teknolojisi öğrencilerine en iyi sorulardan oluşan güncellenmiş testler uygulanmıştır. Testlere
katılım zorunlu olmadığı için yayınlanan testlere kendi öğrenme performansları hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler katılmıştır
ve katılımcı sayısı 88 ile 107 arasında değişmektedir. Sırasıyla 107 öğrenci kümeler testine, 93 öğrenci sayılar testine, 101 öğrenci
cebir testine, 89 öğrenci eşitsizlikler ve denklemler testine, 105 öğrenci fonksiyonlar testine ve 88 öğrenci logaritma ve trigonometri
testine katılmıştır. Elde edilen bulgular, uygulamanın öğrenme analitiği perspektifi açısından değerlendir ilmesi, geliştirme önerilerine
sonuçlar bölümünde yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme analitiği, Büyük veri, Öğrenme süreci, Süreç kalitesi, E-öğrenme

Big Data Technology in Today’s Education Systems:
Learning Analytics
Abstract
The concept of learning analytics emerges as a reflection of big data technology in the field of education to improve the quality of
learning. Students leave large amounts of data from digital traces, especially during e-learning activities. These data can be processed
to facilitate e-learning processes or to use for other educational and administrative purposes. Techniques such as predictive modeling,
social network analysis (SNA), user, usage tracking, content analysis, semantic analysis, suggestion systems are among learning
analytics techniques and learning analytics are used to identify and improve current learning process performance. Due to today's
learning environments are digitalized, students are more lonely, more motivated to deteriorate due to lack of interaction during elearning activities, so managing the learning process is more difficult. Therefore, learning analytics applications come to the fore in
today's education systems, just like virtual mentors. It will be easier to improve and manage the e-learning process, which has become
more individualized through virtual mentors, compared to traditional education. In this study, an application study on how th is
learning analytics can be adapted to educational institutions will be discussed, and the adaptation of learning analytics application
design (Learning Analytics Application Design, LAID) principles will be discussed with research questions. LAID consists of
conceptual and logistical coordination, as well as the principle of coordination, comparison, and customization. The application data
consists of the answers given to the learning tests applied in the Mathematics course by Sakarya University Electronic Technology
distance education students at associate degree level in the fall semester of the 2010-2011 academic year. The developed learning tests
were first applied to Computer Programming students with similar characteristics, and after the item analysis was completed, updated
tests consisting of the best questions were applied to the Electronic Technology students. Since participation in the tests is not
compulsory, students who want to learn about their own learning performance participated in the published tests, and the number of
participants varies between 88 and 107. Respectively, 107 students participated in sets tests, 93 students participated in numbers test,
101 students in algebra tests, 89 students in inequalities and equations tests, 105 students in functions tests, and 88 students
participated in logarithm and trigonometry tests. Findings obtained, evaluation of the application in terms of learning analytics
perspective, suggestions for improvement are included in the results section.
Keywords: Learning Analytics, Big data, Learning Process, Process Quality, E-learning
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Öz
Net sıfır enerjili binalar, insanlığın enerji tüketimini azaltmaya yönelik en önemli adımlardan biridir. Binalarda, önemli miktarda enerji
ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılmaktadır. Binalarda atmosfer ile ısı transferi yüzeyleri vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bina yüzeyinin
dışı ve içerisi arasındaki fark duvarlardan iletilecek ısı miktarını belirlemektedir. Bina dış yüzeyinin sıcaklığı rüzgar, güneş radyasyonu,
dış sıcaklık ve Atmosferik Sınır Tabakası (AST) stabilite özellikleri gibi çevresel koşullara göre değişebilir. HAD simülasyonları
yardımıyla, bina yüzeyi sıcaklık değişimi bir ısı haritası olarak oluşturulabilir. Oluşturulan ısı haritası, enerji verimli binaların
tasarlanmasına yardımcı olabilir.
Bu çalışmada, genel bir binanın cephe sıcaklık haritası ANSYS Fluent ile simüle edilmiştir. AST’nin tabakalaşması türbülans
özelliklerini ve dikey profildeki sıcaklığı değiştirdiğinden, simülasyonlar sırasında tabakalaşmaya özel önem verilmektedir. Monin Obukhov (M-O) uzunluğuna göre farklı tabakalaşma seviyeleri belirlenir. Simülasyonlar için RANS denklemleri çözülmüş ve türbülans
modellemesi için realizable k-ε modeli kullanılmıştır. Simülasyon için giriş, çıkış ve alt kısımdaki sınır koşulları M- O benzerliği
doğrultusunda verilmiştir. Tam boyutlarıyla modellenen binaya literatürden alınan ısı akışı değerleri verilmiştir. Üç farklı rüzgar hızı ve
üç farklı tabakalaşma durumu analiz edilerek sonuç olarak 9 senaryo oluşturulmuştur. Oluşturulan senaryoların hepsinde yer seviyesi
sıcaklık 27 derece olarak alınmış ve binaların ürettiği ısı akışı 105 w/m 2 olarak literatürden alınmıştır. 9 senaryonun sonucu
karşılaştırıldığında, tabakalaşmanın binanın cephe sıcaklığı üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. Rüzgar hızı arttıkça, tabakalaşmanın
cephe sıcaklığı üzerindeki etkisi artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bina yüzey sıcaklığı, Atmosferik sınır tabakası, Bina Enerji Simülasyonu (BES), katmanlaşmış akış, Hesaplamalı
Akışkanlar Dinamiği (HAD), Reynold Averaged Navier-Stokes (RANS).

The Effect of Atmospheric Boundary Layer Stratification on the
Facade Temperature
Abstract
The net zero energy buildings are one of the most important steps towards decreasing the total energy consumption of humanity. In the
buildings, a considerable amount of energy is used for heating and cooling purposes, and heat is transferred to the atmosphere via the
façade of the buildings. The difference between the inside and outside temperature of the facade determine the heat flux through the
walls. The temperature of the façade can vary with environmental conditions such as wind, solar radiation, outside temperature, and
stability characteristics of the Atmospheric Boundary Layer (ABL). With the aid of CFD simulations, the temperature variation can be
created as a heat map. The created heat map can help to design energy-efficient buildings.
In this study, the façade temperature map of a generic building is simulated with ANSYS Fluent. Since the stratification changes the
turbulence characteristics and temperature along with the vertical profile of ABL, special care is given to the stratification during the
simulations. Different stratification levels are determined in line with the Monin-Obukhov (M-O) length. For the simulations, RANS
equations are solved and the realizable k-ε model is used for the turbulence modeling. The boundary conditions at the inlet, outlet, and
bottom are given in line with the M-O length. The building is explicitly modeled and heat flux values taken from the literature. Three
different wind speed and three different stratification conditions are analyzed and as a result, 9 scenarios are created. The result of the
9 scenarios shows the effect of stratification on the facade temperature of the building. As the wind speed increases the effect of
stratification on the facade temperature increases.
-

Keywords: Building facade temperature, Atmospheric boundary layer, Building Energy Simulation (BES), stratified flow,
Computational Fluid Dynamics (CFD), Reynold Averaged Navier-Stokes (RANS).
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Öz
Günümüzde neredeyse tüm otomobil üreticileri, elektronik ve bilişim sektöründen tanınmış bir çok şirket sürücüsüz otomobiller için
çalışmalar yürütmektedir. Otomobillerde otonom sürüş işlevlerinin tanıtımları yapılmakta, bu teknolojinin insanlar ve çevre için
potansiyelleri, faydaları ve risklerini yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Sürüş yardımı işlevine sahip araçların, hatta yolcu ve eşya
taşımacılığına yönelik otonom araçların (AV) günlük trafikte giderek artan bir paya sahip olması beklenm ektedir. Gerçek sürücüsüz
otomobiller, yapay zekanın otomobili tamamen kendi başına sürdüğü ve sürüş görevi sırasında herhangi bir insan yardımı olmadığı
araçlardır. Otomotiv Mühendisleri Topluluğu (SAE, Society for Automotive Engineers) otonom araçlar için 0 ila 5. seviye arasında
değişen standart (J3016) yayınlamıştır. Seviye “0” otomasyon olmayan baz model araçlara işaret ederken, seviye “5” gerçek bir
sürücüsüz otomobili belirtmektedir. Sürücüsüz araç teknolojilerinde hedeflenen, mevcut durumda kullanılan ve insanlar tarafından
yapılan faaliyetlerin, devre dışı bırakılması ile insan yerine bir kısım teknolojilerin ikame edilmesi, insanların araç idare si sırasındaki
algılama yeteneklerinin teknoloji vasıtasıyla yapılması, daha az risk taşıyacak şekilde araçların üretilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Bu
araçlar hareket kabiliyetini kullanırken insanların duyu organları yerine geçen, daha az hata yapan, daha kısa zamanda karar verebilen;
radar, lidar, kamera, sensör, GPS, bilgisayar ve ileri derecede gelişmiş kontrol sistemleri kullanmaktadır. AV'lerin güvenliği ve konforu
artıracağı, trafik sıkışıklığını, kirliliği, yakıt tüketimini azaltacağı ve aynı zamanda engelliler ve yaşlı insanlar için mobilite
erişilebilirliğini daha da kolaylaştıracağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, otonom sürüşün kaza ve çarpışmaların sayısını da azaltacağı
öngörülmektedir. Bütün bu veriler otonom araçların önümüzdeki yıllara damga vuracak teknolojiler arasında yer alacağını
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Otonom Araçlar, Sürücüsüz Araçlar, Mobilite, Araçtan Araca İletişim, Yapay Zeka

The Effects of Autonomous Vehicles on the Automotive Sector and
Innovations
Abstract
Today, almost all automobile manufacturers, many well-known companies from the electronics and information sector are working for
driverless cars. Autonomous driving functions are promoted in automobiles, and the potential, benefits and risks of this technology for
people and the environment are discussed extensively. It is expected that vehicles with driving assistance functions and even autonomous
vehicles (AV) for passenger and goods transport will have an increasing share in daily traffic. Real driverless cars are vehicles where
the artificial intelligence drives the car completely on its own and there is no human assistance during the driving mission. The Society
of Automotive Engineers (SAE) has published a standard for autonomous vehicles ranging from level 0 to level 5 (J3016). Level "0"
refers to base model vehicles without automation, while level "5" refers to a true driverless car. The aim of driverless vehicle
technologies is to substitute some technologies instead of humans by disabling the activities that are currently used and carried out by
people, to make people's perception skills during vehicle management through technology, and to produce and spread vehicles with less
risk. These tools replace the sensory organs of people while using their mobility, making less mistakes, making decisions in less time;
It uses radar, lidar, camera, sensor, GPS, computer and advanced control systems. It is predicted that AVs will improve safety and
comfort, reduce traffic congestion, pollution, fuel consumption, and also facilitate mobility accessibility for disabled people and older
people. In addition, it is predicted that autonomous driving will reduce the number of accidents and collisions. All these data show that
autonomous vehicles will be among the technologies that will mark the coming years.
Keywords: Autonomous Vehicles, Self-Driving Cars, Mobility, V2V Communication, Artificial Intelligence
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Abstract
Agriculture has been one of our most important needs in the world since the first ages. Nowadays, human knowledge and experience,
especially in agriculture, are still lacking in achieving the most productivity. For a plant to grow close to 100% yield, multiple variables
must be in optimal condition. In the Agriculture Tracking System, people are able to control the environment required for gro wing
plants, i.e. optimal levels of their variables. Therefore, in this study, we have designed a hardware system with an Internet of Things
(IoT) device and 2 sensors. The solar energy to power this hardware system has been used. Also, these sensors are a digital humidity
and temperature sensor (DHT11) and Soil Moisture Sensors. Values of incoming from sensors are read with an IP Address. Moreover,
these values are written to SQLite database and displayed last 5 records with bar charts. The users can save plants with optimal values.
With these values, can make predictions. We have studied the effect of the sun angle on temperature and humidity in the last 5 years
with months. We have compared this data with the plants added by the user and presented the most appropriate and closest months as a
warning to the user. Another prediction is possible with instant records. When we researched, we saw that the condition of the plant can
be categorized according to temperature and humidity. By checking the instant data, a warning message to the user according to these
rates is sent by using the K-Nearest Neighbour classification algorithm. As a result, in the tests, the results have shown that this approach
can increase productivity.
Anahtar Kelimeler: E -agriculture, Internet of things, Data mining, Mobile Applications.

Veri Madenciliği Yaklaşımlarını Kullanan Yeni Bir Tarım Takip Sistemi
Öz
Tarım, ilk çağlardan beri dünyadaki en önemli ihtiyaçlarımızdan biri olmuştur. Günümüzde, özellikle tarımda insan bilgisi ve deneyimi
yine de en verimliliğe ulaşma konusunda eksiktir. Bir bitkinin %100 verime yakın büyümesi için, birden çok değişkenin optimum
durumda olması gerekir. Tarım Takip Sisteminde insanlar bitki yetiştirmek için gerekli ortamı, yani değişkenlerinin optimum
seviyelerini kontrol edebilmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada Nesnelerin Interneti (IoT) cihazı ve 2 sensör içeren bir donanım sistemi
tasarladık. Bu donanım sistemine güç sağlamak için güneş enerjisi kullanılmıştır. Ayrıca, bu sensörler Dijial Nem ve Sıcakık (DHT11)
ile Toprak Nemi sensörleridir. Sensörlerden gelen değerler bir IP Adresi ile okunur. Bu değerler SQLite veritabanına yazılır ve son 5
kayıt çubuk grafiklerle görüntülenir. Kullanıcılar bitkileri optimum değerlerle kaydedebilirler. Bu değerler ile tahminlerde bulunabilir.
Bununla beraber, son 5 yılda güneş açısının sıcaklık ve nem üzerindeki etkisini aylarla birlikte inceledik. Bu verileri kullanıcı tarafından
eklenen bitkilerle karşılaştırarak en uygun ve en yakın ayları kullanıcıya uyarı olarak sunduk. Anlık kayıtlarla başka bir tahmin
mümkündür. Araştırdığımızda bitkinin durumunun sıcaklık ve neme göre kategorize edilebileceğini gördük. Anlık veriler kontrol
edilerek K-En Yakın Komşu sınıflandırma algoritması kullanılarak bu oranlara göre kullanıcıya uyarı mesajı gönderilir. Sonuç olarak
testlerde elde edilen sonuçlar, bu yaklaşımın verimliliği artırabileceğini göstermiştir.
Keywords: E-Tarım, Nesnelerin interneti, Veri madenciliği, Mobil uygulamalar.
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Öz
Müzik notaları, müziğin gelişiminde kritik bir rol oynar. Yüzyıllar boyunca müzik, ister bestecisinin el yazması isterse herhangi bir
yazılı versiyon olsun, resim biçiminde tutulmuştur. Bununla birlikte, müzik notalarının resim biçiminde arşiv edilmesi, müzik
bilgilerinin alınması için birçok zorluğu doğurmuştur. Müzik notası tanıma, MIDI (çalma için) ve musicXML (sayfa düzeni için) gibi,
müzik notalarının düzenlenebilecek veya çalınabilecek şekilde tanınmasına izin veren optik karakter tanıma (OCR) uygulamalarından
biridir. Bu yazıda, görüntülerde nota tanıma için Evrişimli Sinir Ağları (CNN) tabanlı bir çerçeve öneriyoruz. Not ve dinlenme
görüntülerinin genel özelliklerini çıkarmak için, önceden eğitilmiş popüler bir CNN ağı, yani ResNet-101'i kullanıyoruz. Ardından,
eğitim ve sınıflandırma amacıyla bir Destek Vektör Makinesi (SVM) kullanılır. ResNet-101, görüntü tanıma için son teknoloji ürünü
önceden eğitilmiş ağlardan biridir, ResNet-101 bir milyondan fazla görüntüyle eğitilmiştir. Hızlı bir doğrusal çözücü kullanan çok sınıflı
SVM sınıflandırıcılar da çok güçlü bir sınıflandırıcıdır. Çalışmamızı test etmek için, deneyimizde veri seti Attwenger, P. RecordLabel
[23] ve OMR-veri setinden türetildi ve ardından müzik teorisi ile manuel olarak etiketlendi. Sonuç olarak, notaları ve dinlenmeleri
birbirinden %99.02 oranıda doğru bir şekilde ayırabiliriz. Ayrıca beş farklı not türünü sınıflandırabiliriz. Bu çalışmada, Resnet -101 ve
bir SVM'in ile kez birleştirilerek müzik notası tanıma için bir araya getirilmiştir ve sonuçlar çok umut vericidir.
Anahtar Kelimeler: Optik müzik tanıma, evrişimli sinir ağları, destek vektör makinesi, nota tanıma.

Recognizing Musical Notation Using Convolutional Neural Networks
Abstract
Musical scores are the essential of music theory and its development. Musical notation was developed by Greeks around 521 BCE,
considering that music was developed a long time ago will will find a gap between new musical technology and old scrpits of music
theory since they were written in. However, having music scores in written form has rised various kinds of problems for music
information retrieval (MIR) [1]. Music notation recognition is a type of optical character recognition (OCR) applications, which allow
us to recognize musical scores and convert it to a format that can be editied or played on computer such as musicXML (for page layout).
In this paper, we introduce a Convolutional Neural Networks (CNN) based framework for musical notation recognition in images. We
use a popular pre-trained CNN network, namely ResNet-101 to extract global features of notation and rest images. Then, a Support
Vector Machine (SVM) is employed for training and classification purpose. ResNet-101 is one of the state-of-art pre-trained network
for image recognition, ResNet-101 trained with more than a million images. Multiclass SVM classifiers using a fast-linear solver is also
very powerful classifier. We also evaluated the proposed approach on a dataset that was derived from Attwenger, P RecordLabel [2] and
OMR-dataset, and then labeled manually by music theory. As a result, we can separate notes and rests from each other with an average
accuracy of 99.02%. We can also classify five different note types. This is the first time that Resnet-101 and a SVM is combined together
to perform musical notation recognition, and results are very promising.
Keywords: Optical music recognition, convolutional neural networks, support vector machine, notation recognition.
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Özet
Tarımsal ürünlerin dayanımını artırma gayretlerinden birisi de kurutmadır. Ürünlerin kuruma karakteristiklerini incelemek için yapılan
çalışmalarda kütle oldukça önemlidir. Bu çalışmada, kurutma denemeleri için tasarlanmış 3 numune kabına sahip, sıcak hava ile çalışan
bir deneysel kurutucu sisteme otomatik tartım sistemi yapılmıştır. Kurutma makinelerinde kapların ağırlıklarını ölçmek için operatör
sürekli belirli zaman aralıklarında kapları yerinden çıkartarak, tartıp tekrar yerine koymaktadır. Kurutma süresi, ürün çeşidi ve miktarına
göre 72 saate kadar sürebilmektedir. Bu çalışmada, ürünlerin kütle kaybını ölçmedeki zorluklara çözüm getirmek amacıyla bir tartım
otomasyonu gerçekleştirilmiştir. Üç hazneli kurutucu için üç adet yük hücresi kullanılarak ürünlerin kütlesi istenen zaman aralıklarında
anlık olarak ölçülmüştür. Bu çalışmada Arduino Mega, HX711 24 bit ADC kartı ve kullanıcı ile etkileşim bileşenlerine sahip Nextion
ekran kullanılmıştır. Askı tip yükleri ölçmede sıklıkla kullanılan S-tipi yük hücreleri yerine çubuk şeklinde platform tipi yük hücreleri
kullanılmıştır. Daha ucuz olan platform tipi yük hücreleri, hazırlanan aparatlarla S tipi yük hücresine dönüştürülmüştür. Bu sayede
platform tipi yük hücrelerinden daha duyarlı ve ucuz birer S tipi yük hücreleri elde edilmiştir. Yapılan testlerde ölçmeye ait önemli
parametreler elde edilerek sistemin başarımı kanıtlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yük hücresi, Aduino Mega, Nextion ekran, HX711.

The Use of Platform Type Load Cells as S-type in a Weighing
Automation
Abstract
One of the efforts to increase the strength of agricultural products is drying. Mass is very important in studies to examine the drying
characteristics of products. In this study, an automatic weighing system was built on an experimental dryer system working with hot air
with 3 sample containers designed for drying trials. In order to measure the weight of the containers in the drying machines, the operator
removes the containers at certain time intervals, weighs them and puts them back into their place. Drying time takes up to 72 hours
depending on the product type and quantity. In this study, a weighing automation was implemented in order to solve the difficulties in
measuring the mass loss of products. By using a separate load cell for each container of the dryer, the mass of the test materials was
measured instantaneously at the desired time intervals. In this study, Arduino Mega, HX711 24 bit ADC board and Nextion display with
user interaction components are used. Instead of S-type load cells, which are frequently used to measure tensile forces, rod-shaped
platform type load cells are used. The cheaper platform type load cells were transformed into S type load cells with the prepared
apparatus. In this way, S-type load cells which are more sensitive and cheaper than platform type load cells were obtained. The
performance of the system has been proven by obtaining important parameters of measurement in the tests.
Keywords: Load cell, Arduino Mega, Nextion display, HX711.
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Veri Madenciliğinde Karar Ağacı Algoritması ile
İş Kazaları Üzerine Demir Çelik Fabrikalarında Bir Uygulama

ÖZET
KÖSE Neslihan, ERSÖZ Filiz
Çelik endüstrisinde çalışanlar tesislerin yapısı, üretim akışı, fazla ve tekrarlayan iş ögeleri,
üretim proseslerinin doğası gereği yüksek sıcaklık ve gürültülü iş ortamları sebebiyle sık sık iş
kazası riski karşı karşıya kalmaktadırlar. 2019 yılında ülkemiz ana metal sanayiinde 16.419
adet iş kazası raporlanmıştır. Yaşanan iş kazaları, hem sıklığı hem de sonuçları nedeniyle
işletmeler ve toplum nazarında çok önemli bir sorundur. İş kazalarının başlıca nedeninin
personelin güvenli olmayan hareketleri olduğu konusunda yaygın bir görüş vardır. Ancak
birçok çalışma, kazaların çoğunun çalışanların kişilik özellikleri ve uygun olmayan ortam
koşulları ile ilgili olduğunu göstermiştir.
Bu çalışmada, bir demir çelik fabrikasında kazalanan 205 çalışana ait veri tabanı üzerinden iş
kazalarına ilişkin, belirli alt gruplara özgü olan ilişkilerin tanımlanması, vakaların yüksek, orta,
düşük risk grupları gibi kategorilendirmesi ve gelecekteki olayların tahmin edilebilmesi için
kurallar oluşturulması amaçlanmaktadır.
Model çözümlemesi için CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detector; Ki-kare
Otomatik Etkileşim Dedektörü) karar ağacı tekniğinden yararlanılmış ayrıca sonuçlar C5.0 ve
CRT algoritmalarıyla karşılaştırılmıştır. Veri girişleri IBM SPSS Statistics paket programı
aracılığı ile yapılmış olup, modellemeye geçilmeden veri dönüşümleri, uç sınır değerler
analizleri ve güven testleri yine paket program ile yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler; çelik endüstrisi, iş kazaları, karar ağacı algoritmaları
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Abstract – Various amounts of natural resources are consumed to manufacture ordinary Portland cement which causes
considerable environmental problems for its production. A new technological process called geopolymerization provides an
innovative solution in this issue. In addition to potentially reducing carbon emissions, geopolymers can be synthesized with
many industrial waste products or natural pozzolans such as fly ash, ground granulated blast furnace slag. In the present study,
the experimental test of different proportions of GGBFS and FA in the binder on mechanical and durability properties of
geopolymer concrete. To achieve this goal, GGBFS has been used as cement replecement material due to its own strength, while
fly ash has been used as a pozzolanic material to enhance the physical, chemical and mechanical propeties of concrete (Swamy,
1986). The geopolymer binder is a mixture contains resource material and alkali activator. Ten mixes have been tested; each
mixture has different proportion of FA and GGBFS. It can be concluded that geopolymer concrete with high percentage of
GGBFS gain high compressive and tensile strength compared with Geopolymer with high FA. Compressive strength of mix1 (
90% FA and 10% GGBFS ) is 39.15 Mpa at 7 days age, compressive strength of mix10 ( 90% GGBFS and 10% FA) is 75.17
Mpa at 7days age. In addition, the duribility of geopolymer mortar, made of these mixes, was also studied, using water sorptivity
test. The test results indicated that geopolymer with high percentage of GGBFS has less sorptivity compared with geopolymer
with high percentage of FA.
Keywords –Geopolymer, Fly ash, Slag, Strength, Sorptivity
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Abstract
The use of micro-robotic systems in non-invasive medicine has been heavily promoted in the literature for the last decade. The studies
usually focus on artificial or biohybrid microswimmers of various origins subject to the effect of an external electromagnetic field
controlled by a computer. Although there exist several motion control studies shared to date, control of a bio-hybrid microswimmer has
rarely been demonstrated employing an open kinematic chain, in detail. In this work, motion control of an isolated magnetotactic
bacterium cell (Magnetospirillum Gryphiswaldens) is presented via a magnetic field actively positioned by an open kinematic chain.
The cell is modeled with its complete environment to make it as realistic as possible along with the magnetic torque, which is induced
by a single magnet attached at the end effector of a robotic arm, exerted on it for maneuvering control. The control is based on
proportional – integral – derivative (PID) gain scheme with adaptive integral gain to focus on a particular steady-state error with
discontinuous reference signals. The control signal is transformed into pulse width modulation (PWM) signals to drive the motors
articulating the joints of the open kinematic chain, the inverse kinematics of which is designed to be simple enough to achieve
independent joint control. A numerical analysis of the coupled system is carried out in the time domain. The performance of the said
motion control approach is investigated for each degree of freedom for the planar motion of the microswimmer. Simulations demonstrate
a planar open kinematic chain is capable of control the gait of the microswimmer while following its trajectory near a planar boundary
via independent joint control. Furthermore, simulations demonstrate that the effective magnetic inertia and the shear stress results in a
small but certain lag in the motion control performance of the overall system.
Keywords: Microrobots, Motion Control, Bio-hybrid Systems.
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Öz
Demir cevherinden sıvı ham demir üretimi, yüksek fırın işletmesinde gerçekleşmektedir. Bu süreç, uzun ve karmaşık bir yapıya
sahiptir. Bir dökümün tamamlanması, yüksek fırının üretim kapasitesine bağlı olarak, 6-8 saat sürmektedir. Bu çalışmada entegre
demir-çelik fabrikasının yüksek fırınlarına ait hammadde verileri kullanılıp üretilen sıvı ham demir miktarı, yapay sinir ağları
vasıtasıyla tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada yüksek fırının çalışma biçimi incelenerek giriş ve çıkış parametreleri
belirlenmiştir. 2016 ve 2019 yıllarına ait 1000 adet üretim verisinin %70’i eğitim, geriye kalan %30’u test verisi olarak ayrılmıştır.
Veriler ilk adımda normalize edilerek yapay sinir ağı için kullanılabilecek duruma getirilmiştir. Test sürecinin ardından elde edilen
sonuçlar, denormalize edilmiştir. Diğer taraftan yüksek fırının üretim yapmadığı zaman dilimleri veri setinden çıkarılmıştır. Yapay
sinir ağı mimarisi için ara katmanda bulunan nöron sayıları üzerinde denemeler yapılmış ve en yüksek test başarısına sahip mimari
seçilmiştir. İlk adım olarak veri setinin %70’lik kısmı yapay sinir ağına sonuçları ile beraber gösterilerek eğitim süreci
tamamlanmıştır. Ardından girdi parametreleri verilen %30’luk kısım için, sonuçlar gösterilmeden, yapay sinir ağından tahmin
edilmesi beklenmiştir. Eğitim sürecinde yapay sinir ağında Levenberg Marquardt, Bayesian ve Broyden-Flecther-Golgfarb-Shanno
olmak üzere üç farklı öğrenme algoritması kullanılmıştır. Matlab R2016a platformunun kullanıldığı çalışmada eğitim algoritmalarına
ait test sonuçları karşılaştırılmış ve %94’lük test başarı oranı ile Levenberg Marquardt Algoritması en iyi test sonucuna ulaşmıştır.
İleri yönlü geri yayılımlı yapının kullanıldığı yapay sinir ağında ortalama mutlak yüzde hata oranı %5,89 bulunmuştur. Son adımda,
Matlab platformunda tasarlanan yapay sinir ağı Visual Studio platformuna alınmış ve tahmin sonuçları yine ortalama mutlak yüzde
hata çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmada Matlab programının Visual Studio platformundan daha iyi performans
gösterdiği tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağı, Tahmin, Yüksek Fırın, Sıvı Hamdemir, Demir cevheri.

Estimation of Pig Raw Iron with Artificial Neural Netowrks and 5th
Blast Furnace Application
Abstract
Liquid crude iron production from iron ore takes place in the blast furnace operation. This process has a long and complex nature. A
casting takes 6-8 hours to complete, depending on the production capacity of the blast furnace. In this study, it is aimed to estimate the
amount of liquid crude iron produced by using the raw material data of the blast furnaces of the integrated iron and steel factory
through artificial neural networks. In this study, the working style of the blast furnace was examined and the input and output
parameters were determined. 70% of 1000 production data belonging to 2016 and 2019 are reserved as training and the remaining
30% as test data. In the first step, the data are normalized and made available for the artificial neural network. The results obtained
after the testing process were denormalized. On the other hand, the time periods in which the blast furnace is not producing were
excluded from the data set. For artificial neural network architecture, experiments have been made on the number of neurons in the
intermediate layer and the architecture with the highest test success has been selected. As the first step, the training process has been
completed by showing 70% of the data set to the artificial neural network with its results. Then, for the 30% part whose input
parameters were given, it was expected to be estimated from the artificial neural network without showing the results. During the
training process, three different learning algorithms, Levenberg Marquardt, Bayesian and Broyden-Flecther-Golgfarb-Shanno, were
used in the neural network. In the study where Matlab R2016a platform was used, the test results of the training algorithms were
compared and the Levenberg Marquardt algorithm reached the best test result with a test success rate of 94%. The average absolute
percentage error rate was found to be 5.89% in the artificial neural network where the forward backward propagation structure was
used. In the last step, the artificial neural network designed on the Matlab platform was taken to the Visual Studio platform and the
estimation results were compared within the mean absolute percentage error. In the comparison, it was determined that Matlab
program performed better than the Visual Studio platform.
Keywords: Artificial Neural Network, Prediction, Blast Furnace, Pig Iron Ore.
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Öz
Bu çalışmada Elektrikli Araçla Periyodik Teknisyen Rotalama ve Şarj İstasyonu Yeri Belirleme Problemi tanımlanmıştır. Problemde
farklı coğrafi bölgelerde bulunan müşterilere bir dizi önleyici ve düzeltici bakım ve yedek parça tedariki hizmetleri sunulmaktadır.
Ayrıca müşteriler, planlama ufku boyunca farklı zaman dilimlerinde bu ve benzeri hizmetleri talep edebilmektedir. Farklı yetkinliklere
sahip olan teknisyenlerden takımlar oluşturulup müşterilerin bulunduğu ortamda talep edilen hizmetler sağlanmaktadır. Hali hazırda iş
gücü çizelgeleme ve rotalama probleminin NP-zor sınıfta yer aldığı göz önüne alınırsa, tanımlanan problemde aynı sınıfta yer
almaktadır. Literatürden farklı olarak bu çalışmada, teknisyenlerin müşterilere ulaşmada klasik içten yanmalı motorlu araçlar kullanması
yerine elektrikli araçlarla müşterilere ulaşması göz önüne alınmıştır. Bu sayede fosil yakıt kullanımı azaltılarak, bu yakıtların ulaşım
kaynaklı çevresel etkilerinin azaltılması gerçekleşebilecektir. Ayrıca, çevre dostu elektrikli araçların işletme maliyetlerin in klasik içten
yanmalı motorlu araçlara göre daha az olması da işletmelerin karşısına ekonomik bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Elektrikli
araçların avantajlarının yanı sıra kısıtlı menzili onları istasyon kullanmaya bağımlı kılmaktadır. Bu sebepten ötürü bu araçların fosil
yakıt kullanan araçlarla rekabet edebilmesi için rotalama planlarının da etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tanımlanan
problemde planlama ufku boyunca takımlar için günlük çizelge ve rota oluşturmanın yanı sıra, elektrikli araçların şarj durumunun takibi
ve istasyon yeri belirleme kararı da bulunmaktadır. Ayrıca teknisyenlerin yasal dinlenme süreleri de göz önüne alınmıştır. Belirli çalışma
süresini tamamlayan teknisyenlerin mola vererek dinlenmesi sağlanmıştır. Önerilen karma tam sayılı programlama ile problem
modellenmiştir. Gerçek hayat verisinden üretilen veri seti kesin yöntemle çözülmüştür. Ayrıca üretilen farklı boyutlardaki problemlerin
çözümü için değişken komşu arama sezgiseli kullanılmıştır. Elde edilen kesin sonuçlar değişken komşu arama sezgiseli ile
karşılaştırılmıştır. Gerçekleştirilen hesaplamalı karşılaştırma analizleri sezgisel yöntemin optimum çözümü bulabildiğini ve CPLEX
çözücüsünden daha iyi sonuçlar ürettiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araçla, Periyodik Teknisyen Rotalama, Şarj İstasyonu Yeri Belirleme, Değişken Komşu Arama.

Electric Multiperiod Technician Routing and Charging Station
Location Problem
Abstract
In this study, Electric Multiperiodic Technician Routing and Charging Station Location Problem is defined. A series of preventive and
corrective maintenance-repair and spare parts supply services are offered to customers located in different geographical regions of the
problem. In addition, the customers can request these tasks in different time windows throughout the planning horizon. Teams of
technicians with different competencies are formed and allocated to these tasks that are provided in the customer locations. Considering
that the workforce scheduling and routing problem is in the NP hard class, thus the defined problem is also in the same class. Unlike
the literature, in this study, it is taken into account that technicians reach customers with electric vehicles instead of using conventional
internal combustion engine vehicles. In this way, it will be possible to reduce the use of fossil fuels and the environmental impact of
these fuels due to transportation. In addition, due to the operating costs of electric vehicles are lower than those of conventional vehicles,
electric vehicles emerge as an economical option for businesses. In addition to their advantages, the limited range of electric vehicles
makes them dependent on using charging stations. For this reason, routing plans need to be made efficiently in order for these vehicles
to compete with conventional vehicles. In the proposed problem, while creating a daily schedule and route for the teams throughout the
planning horizon, tracking the state of charge of the vehicles and determining the location of the charging station are also considered.
In addition, the legal rest periods of the technicians are also taken into account. The problem is modelled with the mixed integer
programming formulation. Furthermore, the data set generated from the real-life instances. In order to solve the problem variable
neighbourhood search heuristic is used. Computational comparisons are conducted to compare the performance of the heuristic. The
results indicate that it can find the optimum solutions. Moreover, the heuristic is able to produces better results than the CPLEX solver
in a reasonable time.
-
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