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Abstract 

Analyzing the financial situation of companies is very important today. Thanks to early analysis, companies can improve their financial 

situation and be saved from bankruptcy. Until now, many studies have been carried out on the financial analysis of companies. Data 

mining techniques are widely used in many different areas of the financial sector. In this study, data mining classification technique has 

been used to determine the financial risk status of companies. The data set has been created by using the balance sheets taken from the 

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) between 2013 and 2018 of different companies serving in the manufacturing industry. There are a 

total of 1027 records in the data set. On these records, the financial ratios determined for that year for each firm have been calculated 

and recorded in the database. The Springate model has been used to determine the financial success of the companies. Springate formula 
consists of 4 financial ratios. Springate score value is calculated by multiplying these ratios with certain coefficients. If the calculated 

score value is less than 0.862, the firm is considered unsuccessful, else the firm is considered successful. In this context, the Springate 

score has been calculated for each record and the companies have been labeled as successful or unsuccessful according to the score 

value. In this study, the KNN (K-Nearest Neighbor) algorithm has been used for classification. The KNN algorithm classifies the new 

element to be classified by looking at its proximity to its k neighbors. KNN algorithm needs learning data to classify unclassified data. 

In this study, cross validation method has been used for determining learning data and the data to be classified. According to the cross 

validation method, the data set is divided into n groups. For each group, the selected group creates the data to be classified. All other 

groups (n-1 groups) are used as learning data. Then the classification process is applied and the results are stored. After the classification 

process is completed for all groups, the statistical summary of the results is checked. In this study, the dataset was divided into 10 groups 

and the classification results have been evaluated. When the results have been examined, it has seen that the algorithm has make a 

successful classification with a rate of 88.42%. Thus, the financial risk estimation of the companies has made with the classification 
technique applied on the determined finance model.  

Keywords: Data Mining, KNN Classification Algorithm, Financial Risk Analysis, Financial Mathematics 

Belirlenen Finansal Oranlar Üzerinde KNN Sınıflandırma 

Algoritması ile Finansal Risk Tahmini 
Öz 

Firmaların finansal durumlarının analiz edilmesi günümüzde oldukça önem taşımaktadır. Erken yapılan analizler sayesinde firmalar 

finans durumlarını düzeltebilir ve iflas etmekten kurtarılabilir. Bu zamana kadar firmaların finansal analizi üzerine birçok çalışma 
yapılmıştır. Veri madenciliği teknikleri finans sektörünün farklı birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada firmaların 
finansal risk durumlarının belirlenmesi için veri madenciliği sınıflandırma tekniği kullanılmıştır. Veri seti, imalat sanayi sektöründe 

hizmet veren farklı firmaların 2013 ile 2018 yılları arasında Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’ndan alınan bilanço tabloları 
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kullanılarak oluşturulmuştur. Veri setimizde toplam 1027 kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlar üzerinde her bir firma için o yıla ait belirlenen 

finansal oranlar hesaplanarak veri tabanına kaydedilmiştir. Firmaların finansal başarılarının belirlenmesi için Springate modeli 
kullanılmıştır. Springate modeli firmaların gelecekteki iflasın erken tahminlenmesi için kullanılan bir modeldir. Springate formülü 4 

finansal orandan oluşur. Bu oranlar belli katsayılar ile çarpılarak Springate skor değeri hesaplanır. Hesaplanan skor değeri 0.862’den 

küçük ise firma başarısız büyük ise firma başarılı olarak kabul edilir. Bu kapsamda her bir kayıt için Springate skoru hesaplanmış ve 

skor değerine göre firmalar başarılı veya başarısız olarak etiketlenmiştir. Bu çalışmada sınıflandırma işlemi için KNN (K-En Yakın 

Komşu) algoritması kullanılmıştır. KNN algoritması, sınıflandırılacak yeni elemanı belirlenen k tane komşusuyla arasındaki yakınlığa 

bakarak sınıflandırır. KNN algoritması sınıflandırılmamış verileri sınıflandırmak için öğrenim verisine ihtiyaç duyar. Çalışmada 
öğrenim ve sınıflandırılacak verilerin belirlenmesi için çapraz sorgulama yöntemi kullanılmıştır. Çapraz sorgulama yöntemine göre veri 

seti n adet gruba ayrılır. Her bir grup için, seçilen grup sınıflandırılacak veriyi oluşturur. Diğer tüm gruplar (n-1 grup) öğrenim verisi 

olarak kullanılır. Daha sonra sınıflandırma işlemi uygulanarak ve sonuçlar saklanır. Bütün gruplar için sınıflandırma işlemleri bittikten 
sonra sonuçların istatistiksel özetine bakılır. Bu çalışmada veri kümesi 10 gruba ayrılarak sınıflandırma sonuçları değerlendirilmiştir. 

Sonuçlar incelendiğinde algoritmanın %88.42 oranla başarılı sınıflandırma yaptığı görülmüştür. Böylece firmaların finansal risk 
tahmini, belirlenen finans modeli üzerinde uygulanan sınıflandırma tekniği ile yapılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, KNN Sınfıflandırma Algoritması, Finansal Risk Analizi, Finansal Matematik 
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Abstract 

Intelligent agents, in addition to act as a cognitive tool, they can also to be designed as learning agents. In this way, they can learn the 

user's behavior from users' past behaviors. Learning agents can analyze the user's / student's behavior to a task, build a database of past 

activities, and suggest better strategies. This study provides a detailed review of interactive guidance using intelligent agents, and then 

introduces a concept model for a Conversation-based Turkish Python Integrated development environment (IDE) that can analyze user 

syntax errors and help them to correct errors. The model proposed in this study consists of three layers. These are user interface layer, 

middle layer, and Python interpreter layers. User interface layer consists of code editor and chatbot components. Middle layer includes 
code structural control subsystem, code error manager, and intelligent agent subsystems. The code structural control module analyzes 

conditions, loops, branching, and other types of program flow controls in the user's code. The code error manager analyzes the error 
outputs of the user code which is generated by the Python interpreter. The intelligent learner, on the other hand, uses these inferences 

to understand the reason for the student's error and convey the necessary actions to the user by the help of chatbot and suggest possible 
corrections. The proposed Integrated development environment (IDE) has a well-designed UI that can be easily adapted by newcomers.  

The coding editor can be used as a stand-alone desktop software, or it can also connect to a cloud storage to store user codes in the 

cloud. A web application is also planned for our proposed IDE. The teacher will be able to assign homework to the student over the 

web. The student will be able to view these assignments on the web, do the assignments in the desktop editor and send them back to the 

teacher over the web. In addition, each user’s error characteristics will be analyzed, the success of the learning will be measured, and 

the deficiencies of the students will be determined using the Intelligent Agent Subsystem. 

Keywords: Integrated Development Environments, Chatbots, Intelligent Agents.   

Sözdizimi Hatalarını Analiz Eden ve Düzelten Türkçe Sohbet 

Robotuna sahip Python Tümleşik Geliştirme Ortamı Kavramsal 

Tasarımı 
Öz 

Zeki etmenler, bir bilişsel araç olarak hizmet etmenin yanı sıra, kullanıcıların geçmişteki davranışlarından hareketle kullanıcının 

davranış biçimini öğrenebilecek şekilde, yani öğrenen etmen olarak tasarlanabilirler. Bu şekilde tasarlanmış etmenler 

kullanıcının/öğrencinin bir göreve yaklaşımını analiz edebilir, geçmiş faaliyetler için bir veri tabanı oluşturabilir ve daha iyi stratejiler 

önerebilir. Bu çalışma, zeki etmenler ile etkileşimli yönlendirme çalışmaları hakkında detaylı bir inceleme sunmakta ve ardından 

kullanıcı hatalarını analiz edebilen diyalog tabanlı Türkçe Python kod editörü tasarımı için bir konsept model ortaya koymaktadır. Bu 

çalışmada önerilen sistem, üç katmanlı mimariye dayandırılmaktadır. Bu katmanlar kullanıcı arayüzü katmanı, orta katman ve Python 
yorumlayıcısı katmanlarıdır. Kullanıcı arayüzü katmanı; editör ve sohbet robotu bileşenlerinden oluşmaktadır. Orta katman; kod yapısal  
kontrol, kod hata yöneticisi ve öğrenen zeki etmen alt sistemlerini içerir. Kod yapısal kontrol modülü kullanıcının kodundaki  koşul, 
döngü, dallanma ve diğer tür program akış kontrollerinin analizini yapar. Kod hata yöneticisi, kullanıcının yazdığı Python kodunun, 

Python yorumlayıcı tarafından çalıştırılması sonucunda elde edilen hata bildirimlerini analiz eder. Öğrenen zeki etmen ise bu  çıkarımları 
kullanarak öğrencinin hatasının sebebini anlayarak bunları düzeltmesi için gereken işlemleri sohbet robotu aracılığıyla kullanıcıya 

aktarır ve olası düzeltmeler önerir. Önerilen geliştirme ortamının, kodlamaya yeni başlayanların kolay adapte olabileceği ergonomiye 

sahip olması planlanmıştır. Bu amaçla kullanıcıya yönlendirme sağlamak için diyalog tabanlı etmen içeren bir alt sistemin 

düşünülmüştür. Kodlama editörü tek başına bir masaüstü yazılım olarak kullanılabileceği gibi, yazılan kodları bulut ortamında depolama 

özelliğine de sahip olabilmektedir. Bulut ortamında eğitici/öğretmen tarafından kullanıcıya atanan ödevleri alabilme ve öğrencilerin 

çözümlerini tekrar eğiticiye gönderebilme özelliklerine sahip olması planlanmıştır. Ayrıca, her bir kullanıcının hata analizlerinin 
yapılabilmesine olanak sağlayarak öğrenmenin ne ölçüde gerçekleştiği ve öğrencilerin hangi konularda eksiklerinin olduğunun 

görülebilmesine olanak sağlayan bileşenler tasarlanmıştır. 
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Trafo Merkezleri İçin Nesnelerin İnterneti Tabanlı Kontrol Sistemi
Tasarımı Ve Uygulaması

Sercan AYGÜN1 Abdullah SEVİN1

1 Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Fakültesi, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye 

Öz

Elektrik  enerjisinin  ev  ve  işyerleri  gibi  alanlar  için  uygun  gerilim  seviyesine  dönüştürülmesi  trafo  merkezleri  tarafından
sağlanmaktadır.  Trafo merkezleri  ile  önemli  bir  miktarda  enerji  iletimi  yapılmaktadır.  Günümüzde  neredeyse  tüm kamu ve özel
kurum ve kuruluşlara ait kritik altyapılar bu elektrik iletimine bağlı olarak çalışmaktadır. Hastaneler, sanayi kuruluşları, nükleer ve
diğer  santraller,  bankalar,  askeri  birimler  vs.  gibi  birçok  alandaki  bu  kritik  altyapıda  oluşabilecek  sıkıntılar  hayati  veya  maddi
problemlere yol açacaktır.   Bu nedenle bu merkezlerde meydana gelen bir arızanın hızlı bir şekilde tespit edilmesi, ilgili  kişilere
bildirilmesi  ve  arıza  türüne  göre  doğru  müdahalenin  yapılması  hayati  ve  maddi  kayıpların  önüne  geçecektir.  Trafo  merkezi
kontrolünde uzun süre kullanılan SCADA sistemleri güvenli bir seçenek olmasının yanı sıra pahalı bir çözüm sunmaktadır. Nesnelerin
interneti teknolojisinin gelişmesi ile birlikte bu soruna etkin ve daha az maliyetli çözümler üretilmeye başlanmıştır. Bu makalede trafo
merkezlerinin uzaktan izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla nesnelerin interneti ve gerçek zamanlı işletim sistemi
teknolojilerini  kullanan  alternatif  bir  çözüm önerisi  sunulmaktadır.  Önerilen sistem, ESP32 geliştirme kiti  ile  Blynk uygulaması
üzerinden izleme ve kontrol yapılmasını sağlamaktadır. Tasarlanan sistem sayesinde yüksek gerilim durumlarına, yağ seviyesi arızası,
yüksek sıcaklık ve aşırı yük veya akım gibi problemlere gerçek zamanlı müdahale edilebilmektedir. Daha önce kullanılan sistemlerde
bulunan özelliklerin yanı sıra gerçek zamanlı işletim sisteminin kullanılması, öncelik mekanizması, redresör grubu takibi, Bluetooth
gibi farklı  haberleşme teknolojilerin eklenmesi ve özellikle maliyet etkin bir çözüm önerisi  olması sistemin öne çıkan özellikleri
olarak sunulmaktadır. Bunun yanı sıra önerilen sistemin, nesnelerin interneti  teknolojisinin uygulama alanlarından biri olan akıllı
şehirlerde kullanılan akıllı lambalar ile entegre bir senaryo ile de modellemesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi, Trafo, İzleme

Design And Implementation of the Internet of Things Based
Control System for Transformer Centers

Abstract

The substations provide conversion of electrical energy to the appropriate voltage level for homes and workplaces. A significant
amount of energy is transmitted through these substations. Today, critical infrastructures of almost all public and private institutions
and organizations operate depending on this electricity transmission. Problems in this critical infrastructure in many areas such as
hospitals, industrial establishments, nuclear and other power plants, banks, military, etc., will lead to vital or financial problems. For
this reason, rapid detection of a malfunction in these centers,  notifying the relevant persons, and making the proper intervention
according to the type of  malfunction will  prevent  vital  or financial  losses.  SCADA systems have been used for a  long time in
substation control, offer an expensive solution, and be a safe option. Effective and less costly solutions have begun to be produced
with the development of the internet of things. This article presents a solution proposal that uses the internet of things and real-time
operating system technologies to enable remote monitoring and control substations. The proposed system provides monitoring and
control over the Blynk application with the ESP32 development kit. The designed system can be intervened in real-time problems
such as high voltage situations, oil  level  failure,  high temperature,  and overload or current.  In addition to the features  found in
previously used systems, the addition of different communication technologies such as Bluetooth, using of real-time operating system,
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priority mechanism, battery monitoring, and especially a cost-effective solution offer is presented as the outstanding features of the
system. In addition, the proposed system has been modeled with an integrated scenario with smart lamps used in smart cities, which is
one of the application areas of the internet of things technology.

Keywords: Internet of Things, Real-Time Operating System, Substation, Monitoring
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Maya Ekstraktının Üretimi ve Gıda Endüstrisinde Kullanım Alanları 
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Sunum/Bildiri Türü: Sözlü / Özet 

Özet : Maya, şarap, bira ve ekmek üretiminde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Mayalar sanayide alkollü içeceklerin üretimi, ekmek, 

etil alkol, enzimler, renklendiriciler ve maya ekstraktları gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Maya, zengin bir vitamin, protein ve 

mineral kaynağı olarak bilinir. Maya ve maya türevleri, zengin besin içeriğinin yanı sıra eklendikleri gıdalara peynir ve et benzeri 

bir lezzet sağlar. İlave edildikleri ürünlerin protein ve lezzet profilini arttırmak için kullanılırlar. 

Maya ekstraktı, kendi enzimleri veya hidroklorik asit gibi asitlerin eklenmesi sonucu hücre duvarı ve içindeki kompleks bileşenlerin 

parçalanmasıyla elde edilen bir üründür. Maya eksraktı, çeşitli gıda endüstrilerinde, gıda ürünlerinin lezzetini arttırmak için bir gıda 

katkı maddesi veya bir vitamin takviyesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Maya eksraktı, yüksek değerli proteinler açısından 

zengin amino asitler, karbonhidratlar, vitaminler ve mineraller içeren mayadan yapılmış bir gıda maddesidir. Maya hücresinde 

bulunan proteinler enzimler tarafından parçalanır ve maya hücre duvarı geçirgen hale gelir. Maya eksraktı, farklı gıda endüstrilerinde 

aroma maddesi veya vitamin takviyesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ekstrakt, lezzet arttırıcı özellikleri ve zengin besin 

içeriği nedeniyle gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Maya eksraktı, aroma arttırıcı veya düzenleyici özelliğinden 

dolayı çeşitli ürünlerde kullanılmaktadır ve monosodyum glutamatın yerini almaktadır. Maya ekstraktları, 75 yılı aşkın süredir 

çorbalara, soslara, bulyonlara, hazır yemeklere, etlere, atıştırmalıklara vb. zengin bir lezzetli tat sağlamak için kullanılmaktadır. 

Maya ekstraktlarının et benzeri tadı, otoliz sırasında glutamik asit ve 5' nükleotitlerin bozunma ürünlerinden kaynaklanmaktadır. 

Maya ekstraktları sıvı, konsantre, granül veya toz şeklinde elde edilebilir. Maya eksraktı, otoliz, plazmoliz ve hidroliz işlemlerinden 

biri uygulanarak üretilir. Bu yöntemlerden en yaygın olanları otoliz ve plazmolizdir. Bu derlemede, maya ekstraktı, otoliz, plazmoliz 

ve hidroliz üretim yöntemleri ile maya ekstraktının gıda endüstrisinde kullanım alanlarına değinilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Maya, hidroliz, maya özütü, otoliz, plazmoliz. 

 

Production of Yeast Extract and Uses in The Food Industry 

Abstract: Yeast has been used for many years in the production of wine, beer and bread. Yeasts are used in industry in different 

areas such as the production of alcoholic beverages, bread, ethyl alcohol, enzymes, colorants and yeast extracts. Yeast is known as 

a rich source of vitamins, proteins and minerals. Yeast and yeast derivatives provide a cheese and meat-like flavor to the foods 

they are added to, as well as their rich nutritional content. They are used to increase the protein and flavor profile of the products 

they are added to. 

Yeast extract is a product obtained by breaking down the cell wall and the complex components in it because of the addition of its 

own enzymes or acids such as hydrochloric acid. Yeast extract is extensively applied in various food industries as a food additive 

to enhance to flavor of food products or as a vitamin supplement. Yeast extract is a food ingredient made from yeast, containing 

amino acids, carbohydrates, vitamins, and minerals, rich in high value proteins.  

The proteins present in the yeast cell are broken down by enzymes, and the yeast  cell wall becomes  permeable.Yeast extract is 

widely used in different food industries as a flavoring agent or vitamin supplement. This extract is widely used in the food industry 

due to its flavor enhancing properties and rich nutritional content. Yeast extract is used in various products due to its flavor enhancer 

or regulatory feature and replaces monosodium glutamate. Yeast extracts have been used for more than 75 years to provide a rich 

savoury taste to soups, sauces, bouillon, ready meals, meat, snacks etc.  

The meat-like flavor of yeast extracts is due to the degradation products of glutamic acid and 5' nucleotides during autolysis. Yeast 

extracts can be obtained in the form of liquid, concentrate, granule or powder. Yeast extract is produced by applying one of the 

processes of autolysis, plasmolysis and hydrolysis. The most common of these methods are autolysis and plasmolysis. In this review, 

it is aimed to explain the production methods of yeast extract, autolysis, plasmolysis and hydrolysis, and food products using yeast 

extract. 

 

Keywords: Hydrolysis, yeast extract, autolysis, plasmolysis. 
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Öz 

Dağıtık defter teknolojisi verilerin dağıtık olarak saklandığı ve yönetildiği yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Mevcut merkezi sistemler 

güvenlik, güvenilirlik ve kesintisiz çalışma konusunda sorunludur. Verilerin tek bir noktada tutulması sunucuların siber saldırılara açık 

bir merkez haline getirilmesine neden olmaktadır. Bunun yanında merkezi sunucuların yöneticileri veya saldırganlar verileri manipüle 

edebilmektedir. İnternete bağlı cihazların sayısının artmasıyla merkezi sunucuların tüm istekleri karşılayabilmesi giderek 

zorlaşmaktadır. Tüm bu problemleri gidermek için dağıtık defter teknolojisinin kullanıldığı çalışmalar artmaktadır. Dağıtık defter 

teknolojisinde veriler dağıtık olarak tutulduğu için tek bir saldırı noktası oluşmamakta ve veriler hiçbir katılımcı tarafından 

değiştirilememektedir. Katılımcılar birbirleri arasında merkezi bir sunucu olmadan aracısız işlem yapabileceği için işlem yoğunluğu 

ne kadar fazla olursa olsun sistem kesintisiz olarak çalışabilmektedir. Dağıtık defter teknolojisinin teknik olarak açıklandığı ilk makale 

1991 yılında yayımlanmıştır. İlk yaygın kullanımı 2008 yılında ortaya çıkan Bitcoin kripto parasıdır. Bitcoin, küresel finans sisteminin 

çöktüğü 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından geliştirilen aracısız ve güvenli ödeme sistemidir. Bitcoin kripto parasının popüler 

hale gelmesi ile birlikte arkasındaki dağıtık defter teknolojisi olan blok zinciri ile ilgili farklı sektörlere yönelik çalışmalar yapılmaya 

başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda blok zinciri teknolojisinin hız ve ölçeklenebilirlik açısında yeterli olmadığının görülmesi nedeniyle 

Hashgraph, Tangle, Holochain ve Tempo dağıtık defter teknolojileri geliştirilmiştir. Bu makalede mevcut dağıtık defter teknolojileri 

ile savunma, siber güvenlik, sigorta, tedarik zinciri, dijital hak yönetimi, sağlık, enerji ve finans alanlarında nasıl kullanılabileceği 

açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dağıtık Defter Teknolojisi, Blok Zinciri, Hashgraph, Tangle, Holochain, Tempo, Dağıtık Defter Teknolojileri 

Uygulamaları, Savunma, Siber Güvenlik, Tedarik Zinciri, Dijital Hak Yönetimi, Sağlık, Enerji, Finans 

A Survey of Distributed Ledger Technologies and Application Areas 
Abstract 

Distributed ledger technology offers a new approach in which data is stored and managed in distributed. Centralized systems are 

problem in terms of security, reliability and uninterrupted operation. Data keeping in single point causes center servers to become 

open to cyber attacks. In addition administrators of central servers or attackers can manipulate data. With the increase in the number 

of devices connected to the Internet, it is increasingly difficult for central servers to answer all requests. In order to solve all these 

problems, studies using distributed ledger technology are increasing. Distributed ledger technology, there is no single point of failure 

because the data is kept in a distributed and data can’t be changed by any participant. The system can operate uninterruptedly, no 

matter how high the transaction density as the participants can transact between each other without a central server. The first article 

describing the distributed ledger technology technically was published in 1991. The first widespread use is Bitcoin, which emerged in 

2008. Bitcoin is without intermediary and secure payment system developed by Satoshi Nakamoto in 2008, when the global financial 

system collapsed. The popularization of Bitcoin cryptocurrency, studies on different sectors related to blockchain which is distributed 

ledger technology behind it have began. Blockchain technology due to the fact that  is not sufficient in terms of speed and scalability, 

Hashgraph, Tangle, Holochain and Tempo distributed ledger technologies have been developed. In this article explains with existing 

distributed ledger technologies and defence, cybersecurity, insurance, supply chain, digital rights management, healthcare, energy and 

finance application areas. 

 

Keywords: Distributed Ledger Technology, Blockchain, Hashgraph, Tangle, Holochain, Distributed Ledger Technlogy Applications, 

Defence, Cyber Security, Supply Chain, Digital Right Management, Health, Energy, Finance 
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Abstract – In IoT ecosystems, the interaction of devices with each other creates a perfect environment but there are 

heterogeneous nodes that will supply a variety of services. In the intelligent environment, devices with various processing 

capacities may operate together and communicate transparently with one other and with users. These IoT gadgets are frequently 

exposed to the public and interact over wireless channels, making them vulnerable to malicious attacks. ON-OFF attacks (OOAs) 

are regarded as one of the IoT's trust threats. In these attacks, the malicious nodes alternate between behaving well and behaving 

badly, jeopardizing the network if they stay trusted nodes. In this paper, we introduce a model to enhance trust management in 

IoT to detect (OOAs) with the help of Artificial Neural Networks (ANN) to analyze the statuses (ON-OFF) and radio messages 

for each node which in turn assesses the resource trust automatically in IoT. We implemented our experiment by using Contiki 

Operating System (OS) and analyzed the data with Microsoft machine learning studio (MMLS) to display the results.  

 

Keywords – Trust management, IoT, ON-OFF attacks, Artificial Neural Networks, Security, Contiki OS  
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using the Basis Pursuit Approach 
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Abstract 

In the extracellular neural recordings, the spike waveforms formed by the neurons nearby the recording electrode must be sorted 

according to their morphology. This process is called as spike sorting and it is an important prerequisite in neural decoding algorithms. 

Low Q-factor wavelet transforms are frequently being used as feature extractors to detect the discriminative patterns between adjacent 

neurons’ activity. However, the wavelet coefficients are highly sensitive to noise that may occur due to the employed instrumentation 

system and the local field potentials defined as the total activity of nearby neurons. However, enhanced sparse representations of the 

spike wave forms, having reduced noise activity, can be attained by using the basis pursuit method that is applied to the tunable Q-

factor wavelet transform coefficients. In the tunable Q-factor wavelet transform, the Q-factor of the wavelet filters can be tuned 

according to the signal of interest with a controllable redundancy. In the proposed study, enhanced sparse representations of the spike 

waveforms were obtained by using the basis pursuit approach. Later, the energy values of the decomposed subbands were employed 

as features that can discriminate morphological differences in spike shapes. Finally, the obtained features were fed to k-nearest 

neighbors and decision trees learning models in an unbiased cross-validation scheme to objectively measure the effect of the enhanced 

sparsity decomposition. The qualitative and quantitative results show that the enhanced sparsity-based energy features are superior to 

the traditional low Q-factor based wavelet decomposition in terms of the accuracy metric. 

Keywords: Spike sorting, the tunable Q-factor wavelet transform, sparsity, classification.   

İğnecik Dalga Biçimlerinin İyileştirilmiş Seyrek Temsillerinin Temel 

Takip Yaklaşımı Kullanılarak Elde Edilmesi 

Özet 

Hücre dışı sinirsel kayıtlarda,  kullanılan elektrodun yakınındaki sinir hücrelerinin oluşturduğu iğnecik dalga biçimlerinin 

morfolojilerine göre sıralanması gerekmektedir. Bu işleme iğnecik sıralaması adı verilir ve sinirsel kod çözme algoritmalarında 

kullanılan önemli bir ön koşuldur. Düşük Q-faktörlü dalgacık dönüşümleri, birbirine yakın sinir hücrelerinin aktiviteleri arasındaki 

ayırt edici örüntüleri tespit etmek için öznitelik çıkarıcılar olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat, farklı alt bantlardaki dalgacık 

katsayıları, kullanılan enstrümantasyon sistemi nedeniyle oluşan gürültü bileşenlerine ve yakındaki sinir hücrelerinin toplam aktivitesi 

olarak tanımlanan yerel alan potansiyellerine oldukça duyarlıdır. Bununla birlikte, azaltılmış gürültü aktivitesine sahip ğnecik dalga 

biçimlerinin geliştirilmiş seyrek temsilleri, ayarlanabilir Q faktörü dalgacık dönüşümü tabanlı katsayılara uygulanan temel takip 

yöntemi kullanılarak elde edilebilir. Ayarlanabilir Q faktörü dalgacık dönüşümünde, dalgacık filtrelerinin Q faktörü, kontrol edilebilir 

bir fazlalık ile ilgili sinyale göre ayarlanabilir. Önerilen çalışmada, dalgacık katsayılarına uygulanan temel takip yaklaşımı 

kullanılarak iğneciklerin iyileştirilmiş bir seyrek gösterimi elde edilmiştir. Daha sonra, ayrışmış alt bantların enerji değerleri, iğnecik 

şekillerindeki morfolojik farklılıkları ayırt edebilen özellikler olarak kullanılmıştır. Son olarak, elde edilen öznitelikler, geliştirilmiş 

seyreklik ayrıştırmasının etkisini nesnel olarak ölçmek için tarafsız bir çapraz doğrulama şemasında k-en yakın komşular ve karar 

ağaçları öğrenme modellerine beslenmiştir. Niteliksel ve niceliksel sonuçlar, iyileştirilmiş seyreklik tabanlı enerji özelliklerinin, 

doğruluk metriği açısından geleneksel düşük Q faktörüne dayalı dalgacık ayrıştırmasından daha üstün olduğunu göstermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: İğnecik sıralama, ayarlanabilir Q-faktörü dalgacık dönüşümü, seyreklik, sınıflandırma. 
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Abstract

Diabetes is a common disease that is incurable and fatal. Millions of people worldwide have diabetes and it directly affects people’s
lives. Early diagnosis helps reduce the effects of diabetes and improve the life quality of patients, but in common case people live with
diabetes for years before getting diagnosed. Early diagnosis can be done by applying machine learning methods on existing data of
patients. In this way, people can quickly get diagnosed without taking a glucose screening test or any blood test. Answering a simple
question set would be enough to determine if a person is diabetic or has a risk of being diabetic. In the proposed study, determination
of diabetes is performed by machine learning techniques. In this scope, a publicly available diabetes dataset, which includes 16
features that are collected from 520 people, was used to create predictive models. Eight machine learning methods were individually
performed over the dataset. The results of each model were validated by using a 10 fold cross validation schema. Addition to accuracy
metric, confusion matrix based other performance metrics; precision, recall and f1 score, were also reported. All of the created models
resulted in high accuracy scores. The minimum accuracy score was measured as 88.85% by using one of the basic machine learning
techniques, Naive Bayes. The highest accuracy rate was 99.04%, which is obtained by using a one dimensional convolutional neural
network model. The designed Convolutional Neural Network model also resulted in highest performance scores for other metrics as
100.00%, 98.63% and 99.31% for precision, recall and f1 scores, respectively. These findings indicate that the created 1D CNN model
can be utilized in the determination of diabetic patients by asking only several questions to patients.

Keywords: Diabetes, Machine Learning, K Nearest Neighbor, Support Vector Machine, Naïve Bayes, Decision Tree, Random Forest,
XGBoost, Artificial Neural Network, Convolutional Neural Network.

Makine Öğrenimi Yöntemleriyle Erken Evre Diyabet Tahmini

Öz

Diyabet, tedavisi olmayan, yaygın ve ölümcül bir hastalıktır. Milyonlarca insan diyabet hastasıdır ve bu hastalık hayatlarını doğrudan
etkilemektedir. Erken tedavi sayesinde diyabetin etkilerini azaltmak ve hastaların hayat standartlarını arttırmak mümkün olsa da
çoğunlukla teşhis konulması yıllar sürebilen bir süreçtir. Diyabetin erken teşhisi için mevcut hastaların verileri kullanılarak makine
öğrenmesi uygulanabilir. Bu sayede kan testi, glukoz ölçümü veya bu gibi herhangi bir tıbbi işleme gerek kalmadan diyabet teşhisi
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konulabilecek, diyabete yakalanma riski olan kişiler saptanabilecektir. Bu yaklaşımla diyabet teşhisinde kullanılabilecek bir makine
öğrenmesi modeli geliştirmek çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Sunulan çalışmada 520 hastanın 16 farklı kategoride verisi
işlenerek oluşturulan diyabet veri seti üzerinde sekiz makine öğrenmesi yaklaşımı uygulanmış, performans kıyaslaması 10 katlamalı
çapraz doğrulama ile doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve f skoru metrikleri ile ölçümlenmiştir. Ek olarak veri setinde yer alan özelliklerin
diyabet teşhisindeki anlam önceliği araştırılmıştır. Geliştirilen modellerin hepsi belli düzeyde başarı oranını yakalamıştır. En düşük
doğruluk oranı %88.82 sınıflandırma başarımı ile basit bir makine öğrenmesi tekniği olan Naive Bayes tekniği kullanılarak elde
edilmiştir. En iyi sonuç 1 boyutlu evrişimsel sinir ağı ile elde edilmiştir. Evrişimsel sinir ağı kullanılarak elde edilen modelin
doğruluğu %99.04, kesinliği %100, hassasiyet oranı %98.63 ve f skoru %99.31 olarak ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar, geliştirilen
sınıflandırmanın diyabet teşhisinde bir soru seti olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Makine Öğrenmesi, K-en Yakın Komşu, Destek Vektör Makinesi, Naive Bayes, Karar Ağacı, Rastgele
Orman, XGBoost, Yapay Sinir Ağları, Evrişimsel Sinir Ağları.
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Öz 

Denetimsiz öğrenmenin önemli bir dalı olan kümeleme yöntemleri, bilgisayar bilimlerinin popüler araştırma alanlarından biridir. 

Kümeleme yöntemlerinin birçoğunda,  küme sayısının tahmin edilememesi önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada 

küme sayısını tahmin etmek için Jensen Shannon (JS) mesafesi, Bulanık C Ortalamalar (BCO) algoritmasına uyarlanarak yeni bir Jensen 

Shannon Bulanık C Ortalamalar (JSBCO) algoritması önerilmiştir. Bu çalışma, BCO algoritmasını temel alan yeni bir algoritma 

önerisiyle doğru küme sayısını belirleme başarımını artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, önerilen JSBCO algoritması, Uyarlanmış 

Bölüm Entropisi (MPE) ile kullanılan BCO yöntemi ve saf BCO algoritması ile karşılaştırılmıştır. BCO algoritması 6 farklı veri seti 

için, veri tabanında tanımlanan sahip oldukları gerçek küme sayıları ile çalıştırılmıştır. Aynı veri setleri MPE–BCO ve JSBCO 

yöntemleri için de çalıştırılarak verilere ait küme sayıları tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile JSBCO, MPE-BCO ve BCO 

yöntemlerinin karşılaştırması yapılmıştır. Yapılan bu karşılaştırma ile JSBCO algoritmasının küme sayısını tahmin etmede ve amaç 

fonksiyonunu minimize etmede daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. JSBCO algoritmasının MPE-BCO yöntemine göre, küme 

sayısı tahmin etme üstünlüğünün yanı sıra, küme sayısı tahmininde daha kararlı davrandığı sonucuna ulaşılmıştır. JSBCO algoritmasının 

küme sayısı tahmin etmede daha kararlı davrandığını göstermek için Aggregation veri seti esas alınarak hem MPE-BCO algoritması 

hem JSBCO algoritması ile 10 farklı çalışmasının sonuçları gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre MPE-BCO yöntemi, 10 farklı çalışma 

içinde toplamda 2 kez doğru tahmin ederek %20 doğruluk elde ederken, JSBCO algoritması 10 farklı çalışma içinde 8 kez doğru 

tahminde bulunarak %80 doğruluk elde etmiştir. Ayrıca tüm veri setlerinin 10 farklı çalışması sonucu elde edilen küme sayısı tahminleri 

her iki yöntemde karşılaştırılarak, JSBCO algoritmasının artan küme sayısı ve özellik sayısında da kararlı davranışlarını sürdürdüğü 

gösterilmiştir. Son olarak JSBCO algoritmasının, BCO algoritması kısmından kaynaklanan dezavantajlı durumlarının giderilmesi için 

gelecek çalışmalara yol gösteren önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Denetimsiz Öğrenme, Kümeleme, Bulanık C Ortalamalar, Jensen Shannon Mesafesi, Uyarlanmış Bölüm 

Entropisi. 

Modified FCM Clustering Method based on Jensen Shannon Distance  
Abstract 

Clustering methods, which is an important branch of unsupervised learning is one of the popular research areas of computer science. 

The inability to predict the number of clusters is an important problem in many clustering methods. In this study, a new Jensen Shannon 

Fuzzy C Means (JSFCM) algorithm have been proposed by modifying the Jensen Shannon (JS) distance to the Fuzzy C Means (FCM) 

algorithm to estimate the number of clusters. The goal of the study is to increase the performance of determining the correct number of 

clusters with a new algorithm proposal based on the FCM algorithm. For this purpose, the suggested JSFCM algorithm is compared 

with the FCM method used with Modified Partition Entropy (MPE-FCM) and the pure FCM algorithm. The FCM algorithm was run 

for 6 different data sets with the real number of clusters defined in the database. The number of clusters of datasets was predicted by 

running the same datasets for the JSFCM and MPE-FCM methods. The obtained results are compared with the JSFCM, MPE-FCM and 

pure FCM methods. With this comparison, it is concluded that the JSFCM algorithm is more successful in estimating the number of 

clusters and minimizing the objective function. It has been concluded that the JSFCM algorithm, in addition to its superiority in 

estimating the number of clusters is more stable in estimating the number of clusters compared to the MPE-FCM method. Based on the 

aggregation dataset, when the results of 10 different runs with both JSFCM and MPE-FCM algorithms are examined, it has been 

demonstrated that the JSFCM algorithm is more stable in estimating the number of clusters. According to these results, the MPE-FCM 

method achieved 20% accuracy by making 2 correct predictions in 10 different runs while the JSFCM method achieved 80% accuracy 

by making 8 correct predictions in 10 different runs. In addition, the cluster number predictions of all data sets obtained in 10 different 

runs were compared with both methods, and it was shown that the JSFCM algorithm maintains its stability when the number of clusters 

and features increases. Finally, suggestions are made to guide future research to eliminate the disadvantageous situations of the JSFCM 

algorithm arising from the FCM algorithm.  

Keywords: Unsupervised Learning, Clustering, Fuzzy C Means, Jensen Shannon Distance, Modified Partition Entropy. 
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Öz 

Polimer elektrolit membran (PEM) yakıt hücreleri, çevre dostu olmaları, yüksek enerji verimlilikleri gibi avantajları sebebiyle gelecekte 

içten yanmalı motorlara alternatif olarak gösterilmektedir.  PEM yakıt hücrelerinde bipolar plakalar üzerinde yer alan gaz akış kanalları, 

reaktant gazların hücre aktif alanı üzerinde dolaştırılmasını ve elektrokimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşan suyu hücreden atılmasını 

sağlamaktadır. Akış kanal tasarımı yakıt hücresi performansı açısından önemli bir yere sahiptir ve bu konuda literatürde birçok çalışma 

yer almaktadır. Bu çalışmada reaktant gaz dağılımının daha homojen olduğu ve su tahliye kabiliyetinin daha iyi olduğu bir akış kanal 

tasarımı geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda doğadan esinlenerek bir yaprak tasarım ve murray kanununa göre oluşturulan yaprak 

tasarım modelleri literatürde sıkça karşılaşmakta olduğumuz serpantin tasarım modeli ile karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışma Ansys 

FLUENT programı kullanılarak Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 4 cm2 aktif alana 
sahip olan yakıt hücresi modelleri için analizler gerçekleştirilerek sonuçlar incelenmiştir. Hücre içerisindeki aktif alan üzerindeki akım 

yoğunluğu ve reaksiyon sonucu oluşan suyun membran ve katot kanallarındaki dağılımları incelenmiştir. Oluşturulan bu üç tasarımın 

düşük akım yoğunluklarında yaklaşık olarak aynı performanslara sahip oldukları görülmüştür. Murray kanununa göre oluşturulan 

yaprak tasarımın 0,8 mA/cm2 gibi yüksek akım yoğunluklarında daha iyi performans gösterdiği görülmüştür. Buradan murray kanununa 

göre oluşturulan bu yaprak tasarımın su tahliye kabiliyetinin daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda akış kanal uzunluğunun 

büyük olmasının hücre performansını kötü yönde etkilediği görülmüştür. Bu çalışmada akış kanal optimizasyonunun PEM yakıt 

hücrelerinin yüksek akım yoğunluğu değerlerinde su yönetiminin iyileştirilerek konsantrasyon kayıplarının azaltılmasıyla 

performanslarının artacağını göstermiştir.  

 
 

Anahtar Kelimeler: PEM, Yakıt Hücreleri, Akış Kanal Modellemesi.   

The Effect of Reactant Channel Design on PEM Fuel Cell  

Abstract 

Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells have begun to attract attention due to their advantages, such as high energy efficiency 

and less environmental pollution. Gas flow channels located on bipolar plates in PEM fuel cells allow the distribution of reactant gas 

and the removal of water formed as a result of electrochemical reactions from the cell. Flow channel design has an important place in 

terms of fuel cell performance, and many studies on this topic are included in the literature. In this study, an attempt was made to 

develop a flow channel design in which the reactant gas distribution is more homogeneous and the water discharge capability is better. 
In this regard, a leaf design inspired by nature and leaf design models created according to murray's law have been compared with the 

serpentine design model, which we often encounter in the literature. The study was carried out by Computational Fluid Dynamics 

(HAD) method using Ansys FLUENT program. In the study, the results were examined for fuel cell models with an active area of 4 

cm2. Current density and the distribution of water formed as a result of the reaction in the membrane and cathode channels were studied. 
These three designs were found to have approximately the same performance at low current densities. The leaf design created by 

Murray's law was found to perform better at high current densities such as 0.8 mA/cm2. From here, it is concluded that this leaf design, 

created according to murray's law, has a better ability to drain water. At the same time, large flow channel length was found to have a 
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bad effect on cell performance. In this study, flow channel optimization showed that PEM fuel cells would improve their performance 
by improving water management at high current density values and reducing concentration losses. 

(Minimum 250 - Maximum of 400 words and content should be written in a way to include material, method, findings and results.) 

 

Keywords: PEM, Fuel Cells, Flow Field Modeling. 
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Abstract 

Infertility is defined by the World Health Organization as the inability of a woman to become pregnant even though the couple had 

sexual intercourse for one year without any protection. Male and/or female factors might be the reasons for infertility. When diagnosing 

the male factors, sperm specimens are analyzed in a laboratory environment under certain conditions. The morphological abnormality, 
characteristic motility and concentration of sperm are examined in the analysis called spermiogram. Spermiogram tests can be done 

manually by doctors, as well as by using computer-assisted sperm analyzing systems. The importance of computer aided analysis is 

increasing day by day because visual inspection can give different results from person to person and is costly. In this study, the effect 

of different color spaces as a preprocessing step is investigated to increase the classification performance of a computer based analyzing 

approach for sperm morphology. Three sperm morphology data sets abbreviated as SMIDS, HuSHeM and SCIAN-Morpho were used 

in the experimental tests. Data augmentation was applied on the data sets due to the unbalanced distribution of sperm images among 
the classes and insufficient data. Then, data sets were converted to two well-known color spaces, LAB and HSV to observe the effects 

of color space in the classification.  MobileNetV2 was utilized as the classification model. In order to indicate the effects of color spaces, 

results were compared with previously published study where no color transform was implemented. The classification of images in 

LAB and HSV color spaces had better results than RGB images trained under the same conditions. The maximum classification 

accuracies of 89%, 85% and 68% were obtained for SMIDS, HuSHeM, SCIAN-Morpho data sets by using the color space transform 

idea, respectively.   

Keywords: Deep learning, MobileNetV2, Computer aided sperm analysis, Morphological analysis, Color Space Transform. 

Renk Uzayı Dönüşümlerinin Sperm Morfolojisinin Sınıflandırma 

Performansına Etkisi  
Öz 

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kısırlık; çiftlerin herhangi bir koruma olmaksızın bir yıl boyunca cinsel ilişkiye girmelerine rağmen 

gebeliğin oluşmama durumu olarak tanımlanır. Kısırlığın nedeni erkek ve/veya kadın faktörleri olabilir. Erkek faktörlerin teşhisinde, 

laboratuvar ortamında belirli koşullar altında sperm hücrelerinin analizi yapılır. Spermiyogram adı verilen analizde spermin morfolojik 

anormalliği, karakteristik motilitesi ve konsantrasyonu incelenir. Spermiogram testleri doktorlar tarafından manuel olarak yapılabileceği 

gibi bilgisayar destekli sperm analiz sistemleri kullanılarak da yapılabilmektedir. Görsel incelemenin kişiden kişiye farklı sonuçlar 

vermesi ve maliyetli olması nedeniyle bilgisayar destekli analizlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada, sperm morfolojisi 

için bilgisayar tabanlı bir analiz yaklaşımının sınıflandırma performansını artırmak için bir ön işleme adımı olarak farklı renk uzaylarının 

etkisi araştırılmıştır. Deneysel testlerde SMIDS, HuSHeM ve SCIAN-Morpho olarak kısaltılan üç sperm morfolojisi veri seti 

kullanılmıştır. Sperm görüntülerinin sınıflar arasındaki dengesiz dağılımı ve yetersiz veri nedeniyle veri setleri üzerinde veri artırma 
işlemi uygulanmıştır. Daha sonra, renk uzayının sınıflandırmadaki etkilerini gözlemlemek için veri setleri çok iyi bilinen  iki renk uzayı 
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olan LAB ve HSV formatlarına dönüştürülmüştür. Sınıflandırma modeli olarak MobileNetV2 kullanılmıştır. Renk uzaylarının etkilerini 
göstermek için sonuçlar, renk dönüşümünün uygulanmadığı daha önce yayınlanmış çalışma ile karşılaştırılmıştır. LAB ve HSV renk 

uzaylarında görüntülerin sınıflandırılması, aynı koşullar altında eğitilmiş RGB görüntülerinden daha iyi sonuçlar vermiştir. Renk uzayı 

dönüşümleri kullanılarak SMIDS, HuSHeM, SCIAN-Morpho veri setleri için sırasıyla %89, %85 ve %68 maksimum sınıflandırma 

doğruluğu elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Derin öğrenme, MobileNetV2, Bilgisayar destekli sperm analizi, Morfolojik analiz, Renk Uzayı Dönüşümleri. 
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Dermoskopi Görüntülerinin İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağı, Karar 

Ağaçları ve Rastgele Orman ile Sınıflandırılması 

Esra Öztürk1*, Semra İçer 2 

1Biyomedikal Mühendisliği/Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye 
2Biyomedikal Mühendisliği, Erciyes Universitesi, Kayseri, Türkiye 
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Özet – Günümüzde kanser hastalıkları hızla artmaktadır. Cilt kanseri toplumlarda diğer kanser türlerine göre daha az 

görülmesine rağmen geç teşhisinde öldürücülüğü yüksek bir kanser türüdür. Cilt kanserini güneşten gelen zararlı ışınların 

tetikleyebileceği gibi genetik faktörler de cilt kanserinin oluşmasında büyük etkendir. Cilt kanserinde erken teşhiste ölüm oranı 

düşükken geç teşhisinde ise hayatta kalma oranı düşüktür. Yapay sinir ağları kullanılarak dermoskopi görüntülerinden malign 

(kötü huylu) ve benign (iyi huylu) lezyonların sınıflandırılması erken teşhisi kolaylaştırılacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada 

veriler hazır veri seti kullanılarak Uluslararası Cilt Görüntüleme İşbirliği (ISIC) veri setinden alınmıştır. Alınan dermoskopi 

görüntülerine ön işlem uygulanmış ardından MATLAB’ de entropi, standart sapma, alan, homojenite, kontrast, korelasyon, 

enerji, çarpıklık ve basıklık özellikleri çıkarılmıştır. Bu özellikler ile birlikte demografik bilgiler olan yaş ve cinsiyet bilgisi de 

sınıflandırma için kullanılacak özelliklere eklenmiştir. Bu özellikler MATLAB ve WEKA programları kullanılarak 

sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilmektedir. MATLAB’ de ileri beslemeli sinir ağı ve karar ağaçları algoritması ile 

sınıflandırılmıştır, rastgele orman algoritması için WEKA programı kullanılarak sınıflandırılmıştır. Bu üç yöntem ile ağlar 

eğitilerek sonuçlar elde edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler – Cilt kanseri (melonoma), melanostik nevüs, Yapay Sinir Ağı, sınıflandırma, karar ağaçları, rastgele 

orman 
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Multi-Compartmental Modeling for Extracellular Stimulation of 

Neocortex 

Mahmut Emin Çelik 

Gazi University, Faculty of Engineering, Department of Electrical Electronics Engineering, Ankara, Turkey (ORCID: 0000-0002-1766-5514)  

Abstract 

Aim: To explore the natural origin and changing behavior of neural responses depending on varying conditions, computational 

modeling of single-neuron or cluster of neurons using multi-compartmental models can provide very consistent predictions integrating 

with experimental work. 

Neural electrodes are fundamental therapeutic and diagnostic tools for a large variety of conditions. Understanding, individually or 

together neuronal responses, is critical for therapeutic and diagnostic techniques while dealing with certain neuropathies like Epilepsy 

or Parkinson's. The electrodes with different sizes and materials are the only way to interface the nervous system when it is needed to 

restore sensory or motor functions somehow. 
Material Method: Multi-compartmental neuron model is prepared by using a neuron with 3D realistic morphology from the neocortex. 

It is analyzed to see neurons' response to extracellular stimulation using a point source situated in two different locations, one at a 

time. Ideal conditions are considered for the point source. NEURON v8.0 is used for simulations. The stimulation pulse width, 

frequency, and amplitude are 1 ms, 20 Hz, and 250 nA respectively. 

Results: It is seen that the extracellular voltage profile is as expected, then it shifts towards where the stimulation electrode is moved. 
Closer neural compartments are better targets to generate action potential first. The effect of extracellular stimulation decreases as it 

moves from the source, but other compartments that are relatively in distance can also generate an action potential in several 
milliseconds after stimulation onset. 

Conclusion: Findings confirm multi-compartmental models are well-suited to predict neuronal responses. Different numbers and types 

of neurons' responses can be examined together with a complex realistic morphology. Parameters related to experimental conditions, 

like stimulation and recording, can also be analyzed. 

Keywords: computational modeling, neuron model, Hodgkin Huxley, neuroscience, stimulation, electrode  

Neokorteksin Hücre Dışı Uyarılması için Çok Bölmeli Modelleme 

Öz 

Amaç: Değişen koşullara bağlı olarak nöral yanıtların doğal kökenini ve değişen davranışını araştırmak için, çok bölmeli modeller 

kullanarak tek nöron veya nöron kümesinin hesaplamalı modellemesi, deneysel çalışma ile bütünleşen çok tutarlı tahminler 

sağlayabilir. 

Nöral elektrotlar, çok çeşitli koşullar için temel terapötik ve teşhis araçlarıdır. Epilepsi veya Parkinson gibi belirli nöropatilerle 

uğraşırken, tek tek veya birlikte nöronal tepkileri anlamak, terapötik ve tanısal teknikler için kritik öneme sahiptir. Farkl ı boyut ve 

malzemelere sahip elektrotlar, duyusal veya motor işlevlerin bir şekilde yeniden sağlanması gerektiğinde sinir sistemiyle arayüz 

oluşturmanın tek yoludur. 

Gereç Yöntemi: Neokorteksten alınan 3B gerçekçi morfolojiye sahip bir nöron kullanılarak çok bölmeli nöron modeli hazırlanır. Her 

seferinde bir tane olmak üzere iki farklı yerde bulunan bir nokta kaynağı kullanılarak nöronların hücre dışı uyarıma tepkisini görmek 
için analiz edilir. Nokta kaynak için ideal koşullar göz önünde bulundurulur. NEURON v8.0 simülasyonlar için kullanılır. 

Stimülasyon darbe genişliği, frekansı ve genliği sırasıyla 1 ms, 20 Hz ve 250 nA'dır.  
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Bulgular: Hücre dışı voltaj profilinin beklendiği gibi olduğu, ardından stimülasyon elektrotunun hareket ettiği yere doğru kaydığı 

görüldü. Daha yakın nöral bölmeler, önce aksiyon potansiyeli oluşturmak için daha iyi hedeflerdir. Kaynaktan hareket ettikçe hücre 

dışı stimülasyonun etkisi azalır, ancak nispeten uzakta olan diğer kompartmanlar da stimülasyonun başlamasından birkaç milisaniye 

sonra bir aksiyon potansiyeli oluşturabilir. 

Sonuç: Bulgular, çok bölmeli modellerin nöronal tepkileri tahmin etmek için çok uygun olduğunu doğrulamaktadır. Farklı sayı ve 

tipteki nöronların tepkileri, karmaşık bir gerçekçi morfoloji ile birlikte incelenebilir. Stimülasyon ve kayıt gibi deneysel koşullarla 

ilgili parametreler de analiz edilebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: işlemsel modelleme, nöron modeli, Hodgkin Huxley, sinirbilim, uyartım, elektrot. 
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A Novel Alternative Algorithm for Solving Linear Integer 

Programming Problems with Four Variables 

kadriye Şimşek Alan1* 

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye (ORCID: 0000-0001-6751-8013) 

 

Abstract 

In this paper, new iterative method is proposed based on parametrization for solving Integer Linear Programming (ILP) problems with 

four variables and an algorithm is provided. Our method, which is better than the cutting plane method and branch and bound methods 

in solving ILP problems with four variables, can be easily applied regardless of the number of constraints. In addition, in o ur method, 
all alternative solutions are found and presented to the decision maker. A numerical example is solved by applying the proposed method. 

 

Keywords: Integer linear programming, Linear Diophantine equations, Integer programming problems, Optimal solution 

Dört Değişkenli Doğrusal Tamsayılı Programlama Problemlerini 

Çözmek İçin Yeni Bir Alternatif  

Öz 

Bu çalışmada, dört değişkenli Tamsayılı Doğrusal Programlama problemlerinin çözümü için parametrizasyona dayanan yeni iterativ 

bir yöntem önerilmiş ve bir algoritma sunulmuştur. Dört değişkenli DTP problemlerinin çözümünde kesme düzlemi yöntemi ve dal-
sınır yöntemlerinden daha iyi olan yöntemimiz, kısıtlama sayısından bağımsız olarak kolaylıkla uygulanabilmektedir. Ayrıca 

yöntemimizde tüm alternatif çözümler bulunur ve karar vericiye sunulur. Önerilen yöntem uygulanarak sayısal bir örnek çözülmüştür. 
 

Anahtar Kelimeler: Tamsayılı doğrusal programlama, Doğrusal Diophantine denklemleri, Tamsayılı programlama problemleri, 

Optimal çözüm 
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A Novel Alternative Algorithm for Solving Linear Integer 

Programming Problems  

Kadriye Şimşek Alan1* 

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye (ORCID: 0000-0001-6751-8013) 

  

Abstract 

In this study, a novel alternative method and a novel alternative algorithm are presented for the solution of Linear Integer Programming 

Problems that have a linear objective function and constraints consisting of linear equations or inequalities. Our method is based on 

simple algebraic operations and mathematical programming. Although there are many methods used in solving Linear Integer 

Programming Problems, most of these methods have some difficulties in application and computation. Our method, which does not 

have these difficulties, is easy to implement and less sensitive to the number of variables fo the problem  than other methods. Therefore, 

it can also be used in solving real-life problems that have a large number of variables. It also presents all alternative solutions to the 

given problem to the decision maker. A numerical example showing how the proposed method is applied is given and coded in the 

Maple programming language. 

 

Keywords: Integer linear programming, Linear Diophantine equations, Integer programming problems, Optimal solution. 

Doğrusal Tamsayılı Programlama Problemlerinin Çözümü İçin Yeni 

Alternatif Bir Algoritma 

Öz 

Bu çalışmada doğrusal bir amaç fonksiyonuna ve doğrusal eşitlik veya eşitsizliklereden oluşan kısıtlara sahip olan Doğrusal 

Tamsayılı Programlama (DTP) Problemlerinin çözümü için yeni alternatif bir yöntem ve yeni alternatif bir algoritma 

sunulmaktadır. Yöntemimiz basit cebirsel işlemler ve matematik programlamaya dayanmaktadır. Doğrusal Tamsayılı 
Programlama Problemlerinin çözümünde kullanılan pek çok yöntem olmasına rağmen, bu yöntemlerin birçoğu 

uygulamada ve hesaplamada bazı güçlüklere sahiptir. Bu güçlüklere sahip olmayan yöntemimiz, diğer yöntemlere göre 

problemin sahip olduğu değişken sayısına daha az hassasdır. Bundan dolayı da çok sayıda değişkene sahip olan gerçek 

yaşam problemlerinin çözümünde de kullanılabilir. Ayrıca verilen problemin tüm alternatif çözümlerini de karar vericiye 

sunar. Önerilen yöntemin nasıl uygulandığını gösteren bir sayısal örnek verilerek Maple programlama dilinde kodlaması 

yapılmışıtır. 

Anahtar Kelimeler: Doğrusal tamsayılı programlama, Doğrusal Diophantine denklemi, Optimum değer, Optimum çözüm, Optimal 

hiperdüzlem. 
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Covid19 Sürecinde Çevrimiçi Eğitim Hakkındaki Toplum Görüşlerinin 

İncelenmesi: Sentiment Analizi 
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4838-9708 

 

 

 

Öz   

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Mart 2020'de Covid19 salgınını ilan etmesiyle başlayan pandemi süreci, pek 

çok sektörü olduğu gibi eğitim sektörünü de benzeri görülmemiş bir şekilde etkiledi. Covid19 nedeniyle  yaşanan 

karantina döneminde insanlar duygularını ifade etmek ve kendilerini sakinleştirmenin bir yolunu bulmak için 

sosyal ağları her zamankinden daha fazla kullandılar. Günümüzde sosyal medya platformları insanların günlük 

yaşamları için ve politika gündemini belirlemede büyük önem taşımaktadır (Wu ve diğerleri, 2013). Özellikle 

pandemi dönemi ile birlikte çevrimiçi öğrenmenin artan yaygınlığı ve çevrimiçi öğrenme ile ilgili düzenli olarak 
sosyal medyada yer alan çok sayıda haber dikkate alındığında, Covid19 Salgını sırasında halkın çevrimiçi eğitime 

ilişkin görüşlerini öğrenmek için sosyal medya veri kaynaklarını kullanarak duygu analizi yöntemini kullandık. 

Veri kaynağı olarak Twitter seçilmiş ve Tweepy kütüphanesi kullanılarak metin madenciliği yapılmıştır. 

Koronavirüs ve uzaktan eğitimle ilgili gerekli hashtag'ler kullanılarak yalnızca İngilizce tweet'ler veri setinde yer 

almıştır. Toplanan veriler 03-05-2021 ile 31-05-2021 tarihleri arasındaki 5 haftaya aittir. Duygu analizi sonuçları 

ile toplumun çevrimiçi öğrenme konusundaki memnuniyetsizliği, beğenisi ve kaygıları yönetim tarafından hızlı bir 
şekilde öğrenilebilmesi ve eğitim ve öğretim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi 

mümkündür. Bu çalışmada , yapılan duygu analizi  sonuçları paylaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: covid-19, duygu analizi, çevrimiçi eğitim, sentiment analizi 

 

Examining Public Opinion Regarding Online Learning during Covid19 

Outbreak: Sentiment Analysis  

Abstract 

The pandemic process, which started with the World Health Organization (WHO) declaring a Covid19 epidemic 

in March 2020, has affected the education sector in an unprecedented way, as it has many other sectors (World 

Health Organization, 2020).  During the quarantine period due to Covid19, people have used social networks 

more than ever to express their feelings and find a way to calm themselves. Today, social media platforms are of 

great importance for their daily lives and in setting policy agenda (Wu et all, 2013). Considering the increasing 

prevalence of online learning and a large number of items that regularly appear about online learning on social 

media, especially with the pandemic period, we used sentiment analysis method to learn the opinions of the public 

on online education during Covid19 Outbreak. Twitter has been chosen as a data source and text mining has been 

conducted using Tweepy library. Only English tweets were mined using necessary hashtags related to coronavirus 

and distance learning. The collected data is 5 weeks from 03-05-2021 to 31-05-2021. With the results of sentiment 

analysis, it is possible to quickly learn the dissatisfaction, appreciation and concerns of the society about online 

learning by the management and to develop strategies to increase the quality of education and training services. 

In this study, the results of the sentiment analysis are provided. 
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Bölge Büyütmeli ve Kümeleme Tabanlı Yöntemler ile  
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Öz 

Görüntü işleme ile ilgili çalışmalar, gelişen teknoloji ile birlikte oldukça popüler hale gelmiştir. Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti 

yaklaşımı ile birçok sektörde geleneksel otomasyon yaklaşımı yerini görüntü işleme temelli yapay zekâ tekniklerine bırakmıştır. 

Teknolojik gelişmeler beraberinde yeni ihtiyaçları da getirmiştir. Bundan dolayı, 2 boyutlu (2B) görüntü bölütleme problemlerinin yerini 

artık 3 boyutlu (3B) nokta bulutu bölütleme problemleri almıştır. 3B nokta bulutları görüntü işleme teknikleri olmaksızın makineler için 
bir anlam ifade etmez. Verilerin amaca uygun olarak işlenmesi ve sonrasında yorumlanması gerekir. Bu çalışması amacı, açık kaynak 

kodlu nokta bulutu kütüphanesi (PCL)'nin içerdiği 3B nokta bulutu bölütleme yöntemlerinin tanıtılması ve birbirleri ile farklı kriterlere 

göre kıyaslanmasıdır. Buna ek olarak, bu yöntemlerin varsayılan parametre değerlerinde değişiklikler yapılarak daha iyi sonuçların elde 

edilmesi amaçlanmıştır. Tüm yöntemler, varsayılan parametre değerleri ve belirlenen yeni parametre değerleri ile test edilerek farklı 

kriterlere göre kendi içinde ve diğerleri ile kıyaslanmıştır. Gerçekleştirilen deneylerde, bölge büyütmeli bölütleme yöntemlerinin 

bölütleme başarısının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca küme tabanlı bölütleme yöntemi olan öklid küme çıkarımı yönteminin ise 

diğer yöntemlere göre daha hızlı sonuç ürettiği görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Nokta bulutu kütüphanesi, 3 boyutlu nokta bulutlarının bölütlenmesi, 3 boyutlu algılayıcı, bölge tabanlı 

bölütleme, küme tabanlı bölütleme 

Segmentation of 3-Dimensional Point Clouds with  

Region-Growing and Clustering Based Methods 

Abstract 

Studies on image processing have become very popular with the technological developments. By using Industry 4.0 and the Internet of 

Things approaches, the traditional automation systems in many sectors have left its place to artificial intelligence techniques based on 

image processing. Technological developments have brought with new requirements and needs. Therefore, 2-dimensional (2D) image 

segmentation problems have now been replaced by 3-dimensional (3D) point cloud segmentation problems. 3D point clouds are 

meaningless to machines without image processing techniques. The visual data must be processed and then analysed. The aim of this 

study is to introduce the 3D point cloud segmentation methods included in the open-source point cloud library (PCL) and compare them 

with each other according to different criteria. In addition, it is aimed to obtain better results by making changes in the default parameter 

values of these methods. All methods are tested with the default parameter values and the optimized parameter values and compared 

within themselves and with others according to different criteria. In the experiments, it is observed that the segmentation success of the 
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region augmentation segmentation methods is higher than others. In addition, it is seen that the Euclidean cluster extraction method, 

which is a cluster-based segmentation method, produces faster results than other methods. 
 

Keywords: Point cloud library, 3D point clouds segmentation, 3D sensor, region-based segmentation, cluster-based segmentation
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Öz 

Son zamanlarda, ürün ve hizmetleri tüketiciler ile buluşturan e-ticaret platformları üzerinden çevrimiçi tüketici alışverişi giyim, 

ayakkabı, makyaj, ev eşyası gibi birçok kategoride önemli ölçüde artmıştır. Çok sayıda seçeneğin mevcut olduğu çevrimiçi alışveriş 
ortamlarında, ürün bulma ve seçme işlem maliyetlerini azaltmak ve verimli bir şekilde ilgili ürünleri kullanıcılara iletmek önemli bir 

problem haline gelmiştir. Alışveriş şirketleri, müşterilerin satın alma geçmişlerine ve davranışlarına göre müşterilere benzer ürün 

seçenekleri sunarak gelirlerini artırmak ve müşterileri memnun etmek için öneri sistemleri kullanmaktadır. Bu nedenle, müşterilerin 

alışveriş davranışlarına göre en uygun, kişiselleştirilmiş ve tercih edilen tarz zevklerini yansıtan önerilerde bulunan akıllı öneri 

sistemler geliştirilmektedir. Son zamanlarda, ürünlerin metaverilerinin analizi ile ürünler arasındaki benzerliği ve uyumluluğu 

modelleyen ve bu sayede müşterilerin ürün bulma ve seçme işlemlerindeki memnuniyetini artırmaya çalışan yeni yöntemler 

sunulmaktadır. Bu çalışmada, rastgele yürüyüş ve Skipgram yöntemleri kullanarak ürünlere ait malzeme, desen, renk ve stil gibi 

metaveriler üzerinden ürünler arasındaki benzerliği modelleyen yeni bir yaklaşım önerilmektedir. Önerilen yöntem, ürünlere ait 
özellikler arasındaki üst düzey korrelasyonları keşfederek, ürünler arasındaki yakınlığın yansıtıldığı düşük boyutlu vektörel temsiller 

öğrenir. Bu amaçla, ürünler her bir düğümün ürünleri ve her bir kenarın ürünler arasındaki ilişkileri temsil ettiği ağırl ıklı bir graf 

yapısına dönüştürülmüştür. Graf üzerinden öğrenilen bu temsiller sayesinde, müşterilerin alışveriş davranışına göre onlara en uygun 

önerilerin ve kombin tamamlayıcı ürünlerin sunulmasını sağlayan bir öneri sistemi sunulmaktadır. 

 
 

Anahtar Kelimeler: Kıyafet Öneri Sistemi, Ağırlıklı Rastgele Yürüyüş, Kelime Gömme, Giyim Temsil Öğrenimi. 

Kıyafet Öneri Sistemi için Giyim Metaverilerine dayalı Temsil 

Öğrenimi  

Abstract 

Recently, online consumer shopping through e-commerce platforms that bring products and services to consumers has increased 

significantly in many categories such as clothing, shoes, make-up, and household goods. In online shopping environments, where 
there are many options, it has become an important problem to reduce the transaction costs of finding and selecting products and to 

recommend the relevant products to the users. Online shopping companies use recommendation systems to increase revenue and 

satisfy customers by offering similar product options based on their purchasing history and behavior. For this reason, intelligent 
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recommendation systems are developed that make recommendations reflecting the most appropriate, personalized and preferred style 

tastes according to the shopping behaviors of the customers. Recently, researchers focus on developing new methods that model the 

similarity and compatibility between products through the analysis of products’s metadata, thereby trying to increase customer 

satisfaction in finding and choosing products. In this study, a new approach is proposed that models the similarity between products 

through metadata such as material, pattern, color and style using random walk and Skipgram methods. The proposed method explores 
the high-level correlations between the properties of the products and learns low-dimensional vector representations that reflect the 

affinity between the products. For this purpose, the products are transformed into a weighted graph structure where each node 

represents the products and each edge represents the relationships between the products. Thanks to these representations learned from 

outfit graph, a recommendation system framework is presented that allows the most appropriate recommendations to the customers 

and according to their shopping behavior, and recommends complementary items to the query outfits. 

 
Keywords: Outfit Recommendation System, Weighted Random Walks, Word Embedding, Outfit Representation Learning. 
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Öz 

İnsan çene dokusunda yapılan cerrahi operasyonlar sonrasında doku bölgesinde oluşan yaraların tedavi süreçlerinin kısaltılması büyük 

önem taşımaktadır. Doku bölgesinde oluşan yaralar düşük frekanslı elektromanyetik dalgalara maruz bırakılarak iyileşme süreçleri 

kısaltılabilir. Bu çalışmada, çene cerrahisinde çene bölgesinde oluşan yara, ağrı ve ödem tedavisinde kullanılmak üzere CST programı 

kullanılarak bir anten düzeneği tasarlanmıştır. Anten düzeneği mikroşerit anten ve horn yansıtıcı olmak üzere iki kısımdan 

oluşmaktadır. Mikroşerit antenin çalışma frekansı elektromanyetik alan tedavileri ile doku iyileşmesinde olumlu sonuçlar veren 27 

MHz seçilmiştir. Anten düzeneği ile elektromanyetik alanın sadece insan çene bölgesine ışıma yapması sağlanmıştır. Tasarlanan anten 

düzeneği ile oluşan elektrik alan ve manyetik alan değerleri ve bu değerler sonucunda çene bölgesinde oluşan SAR değerleri 

hesaplanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mikroşerit anten, Çene dokusu, Elektromanyetik alan tedavisi, CST.    

Design of a Microstrip Antenna to be Used in Maxillofacial Surgery 

Tissue Wound Treatment 

Abstract 

It is of great importance to shorten the treatment processes of wounds formed in the tissue area after surgical operations on human jaw 

tissue. Healing processes can be shortened by exposing the wounds in the tissue area to low-frequency electromagnetic waves. In this 

study, an antenna assembly was designed using the CST program to be used in the treatment of wounds, pain and edema in the jaw 

area in maxillofacial surgery. Antenna assembly consists of two parts: microstrip antenna and horn reflector. 27 MHz was chosen as 

the operating frequency of the microstrip antenna, which gives positive results in tissue healing with electromagnetic field treatments. 

With the antenna assembly, it is ensured that the electromagnetic field radiates only to the human chin area. The electric field and 

magnetic field values formed by the designed antenna assembly and the SAR values formed in the chin area as a result of these values 

were calculated.  

 

Keywords: Microstrip antenna, Jaw tissue, Electromagnetic field therapy, CST. 
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Öz 

Makine öğrenmesi, bir algoritma veya yöntem kullanarak ham verilerden kalıpları çıkaran bir yapay zeka türüdür. Makine 

öğrenmesinin temel odak noktası, bilgisayar sistemlerinin açıkça programlanmadan veya insan müdahalesi olmadan deneyimlerden 

öğrenmesine olanak sağlamaktır. Trafik uyarıları, sosyal medya, ulaşım, ürün önerileri, sanal kişisel asistanlar, otonom arabalar, 

dinamik ücretlendirme, google çeviri, çevrimiçi video akışı, dolandırıcılık tespiti ve daha birçok kullanım alanı olmakla beraber tıp 
alanında teşhis ve tedavi süreçlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Elde edilen tıbbi sonuçlar hastanın yaşam kalitesini arttırmak ve 

hastalığın durumunu takip etmek için alanında uzman kişilere yardımcı olabilmektedir. İnsanlar için çok çeşitli hastalıklar o lmakla 

birlikte kanser yüksek riskli hastalıkların başında gelmektedir. Prostat kanseri, akciğer kanserinden sonra erkeklerde ikinci sırada yer 

almaktadır. Yapılan literatür araştırmalarında Prostat Spesifik Antijen, Gleason Skor, Androjen Hormonu ve T Aşaması prostat kanser 

tespitinde önemli girdiler olmakla beraber yeterli olmadıkları görülmüştür. Bu çalışmada çok boyutlu kanser genomik verilerini 

keşfetmek için açık bir platform olan cBioPortal veritabanından klinik veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin daha anlaşılır ve 

işlenebilir hale getirilmesi için veri ön işleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Prostat kanseri olan hasta takiplerinde tümörlü/tümörsüz 

durumu tahmin edilerek makine öğrenmesi algoritmalarından K-En yakın komşular, Rassal ağaçlar, Gradyan artırma, Destek vektör 

makinesi, Lojistik regresyon, Naive bayes ve Karar ağaçları sınıflandırma algoritmalarının performansı değerlendirilmiştir. Yapılan 

önceki çalışmalarda çoğunlukla Rassal ağaçlar algoritmasının daha iyi performans gösterdiği görülmüştür. Ancak klinik veriler le 

yaptığımız çalışmada sıklıkla kullanılan yedi sınıflandırıcı arasında Gradyan artırma algoritması ile %85.37 doğrulukla daha iyi 

sonuçlar elde edilmiştir. Özellik seçimi yapılmadan elde ettiğimiz klinik verilerde özellik seçimi ile en iyi alt kümenin seçilmesi 

işlemi yapılarak sonuçlar iyileştirilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, Makine öğrenmesi, Biyoinformatik, Gradyan artırma.   

Examination of Prostate Cancer Tumor Formation Using Machine 

Learning Algorithms 

Abstract 

Machine learning is a type of artificial intelligence that extracts patterns from raw data using an algorithm or method. The focus of 

machine learning is to enable computer systems to learn from experience without being explicitly programmed or human intervention. 

Traffic alerts, social media, transportation, product recommendations, virtual personal assistants, autonomous cars, dynamic pricing, 

google translation, online video streaming, fraud detection and many other uses are also frequently used in diagnosis and treatment 
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processes in the medical field. The medical results obtained can help experts in the field to improve the life quality of the patient and 

to follow the status of the disease. Prostate cancer ranks second in men after lung cancer. In the literature, it has been seen that 

Prostate Specific Antigen, Gleason score, androgen hormone and T stage prostate cancer are important inputs, but they are not 

sufficient. In this study, clinical data were obtained from the cBioPortal database, which is an open platform to explore 

multidimensional cancer genomic data. Data preprocessing was realized for to make the obtained data more understandable and 

processable. The performance of K-Nearest neighbors, Random trees, Gradient boosting, Support vector machine, Logistic regression, 

Naive Bayes, and Decision trees classification algorithms from machine learning algorithms was evaluated by estimating the 

tumor/no-tumor status in the follow-ups of patients with prostate cancer. In previous studies, it has been seen that the Random trees 

algorithm mostly performs better. However, among the seven classifiers that are frequently used in our study with clinical data, better 

results were obtained with the Gradient boosting algorithm with an accuracy of 85.37%. Results can be improved by selecting the best 

subset with feature selection in the clinical data we obtained without feature selection. 

 

Keywords: Prostate cancer, Machine learning, Bioinformatics, Gradient boost. 
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Abstract 

Knowing the protein structures is essential in understanding the job descriptions of proteins involved in vital functions, drug design, 

and many more. On the other hand, protein structure prediction is an alternative bioinformatics sub-study field to shorten the process 

that takes a long time in the laboratory environment. Performance analyzes of the methods developed in this field are generally made 

on benchmark datasets. The size of the datasets directly affects the algorithm runtime. In this study, how to benchmark datasets are 

reflected in the results is analyzed. Within the scope of the study, two different benchmark datasets, CB513 and EVASet, and two 

different protein structure prediction methods, JPred and Porter, were used. The study is a source of inspiration for further studies with 
the idea of developing benchmark datasets that are comprehensive in terms of protein properties but contain as little data as possible 

in terms of data size.   

Keywords: Protein structure prediction, Benchmark dataset, Concept.   

Kıyaslama Veri Kümelerinin Bir Kavram Olarak Protein Yapısı 

Tahminine Etkisi 

Öz 

Protein yapılarının bilinmesi hayati fonksiyonlarda görev alan proteinlerin görev tanımlarının anlaşılabilmesi, ilaç tasarımı ve daha 

birçok açıdan öneme sahiptir. Protein yapı tahmini ise laboratuvar ortamında oldukça uzun zaman alan süreci kısaltmak için alternatif 
bir biyoinformatik alt çalışma alanıdır. Bu alanda geliştirilen yöntemlerin performans analizleri genel itibariyle kıyaslama 

(benchmark) veri kümeleri üzerinden yapılmaktadır. Veri kümelerinin büyüklüğü algoritma çalışma zamanlarına doğrudan etki 

etmektedir. Bu çalışmada kapsamında kıyaslama veri kümelerinin sonuçlara nasıl yansıdığı analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında iki 

CB513 ve EVASet olmak üzere iki farklı kıyaslama veri kümesi, JPred ve Porter olmak üzere iki farklı protein yapı tahmini yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışma, protein özellikleri açısından geniş kapsamlı ancak, veri büyüklüğü anlamında olabildiğince az veri içerecek 
olan benchmark veri kümeleri geliştirme fikri itibariyle sonraki çalışmalar için esin kaynağı niteliğindedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Protein yapı tahmini, Kıyaslama veri kümesi, Kavram. 
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Öz 

Web saldırılarında yeni tekniklerin kullanımı ile birlikte birçok web uygulaması çeşitli güvenlik tehditlerine ve ağ saldırılarına maruz 
kalmaktadır. URL adresleri de bu güvenlik mimarisinin odak noktasını oluşturmaktadır. Birçok web uygulamasına URL adresleri 
üzerinden erişim sağlanmaktadır. Bu durum siber korsanların, URL adreslerini suç işlemek için kullanabilecekleri bir araç haline 
getirmektedir.  Son kullanıcıları korumak amacıyla bu adreslerin tespit edilerek nasıl filtreleneceği çözülmesi gereken bir problemdir. 
Bu çalışmada kötü amaçlı URL adreslerinin tespiti için derin öğrenme ağı(DNN) tasarlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında URL 
adresleri metin tabanlı analiz yapılarak işlenmiştir. Sonrasında 1 giriş, 3 gizli ve 1 çıkış katmanından oluşan DNN modeli sınıflandırma 
için eğitilmiştir. Model ISCX-URL2016 veriseti ile test edilmiş olup deneysel sonuçlar önerilen yapının yüksek hassasiyetli 
sınıflandırma için uygun olduğunu göstermiştir. Verisetinde iyicil 7781, tahrif edilmiş 7930, kimlik avı 7586, kötü amaçlı yazılım 
dağıtan 6712 ve spam türünde 6698 örnek bulunmaktadır. Her bir örnek için 79 özellik bulunmaktadır. Deneyler sonucunda 5 sınıftan 
oluşan problem için %95,4 doğruluk, %95,5 kesinlik, %95,4 duyarlılık ve f skoru değerine ulaşılmıştır. Bu çalışmanın birinci 
aşamasında Doc2Vec ağı kullanılarak özellikler çıkarılmıştır. Doc2Vec kullanılarak yapılan sınıflandırmada çok sınıflı problem için 
alınan %88.1 doğruluk değeri, bu çalışmada %95,4’e yükseltilmiştir. Metin tabanlı analizin vektör tabanlı analize göre çoklu 
sınıflandırma için daha başarılı olduğu gösterilmiştir. Sonuçta, web sitelerini ziyaret edenlerin niyetlerini belirlemek için URL 
adreslerini kullanmak etkin bir yöntemdir. Derin öğrenme modellerinin kullanılması web araştırmaları için önemli teorik ve bilimsel 
değere sahiptir ve güvenlik internet ortamı için farklı imkânlar sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kötücül URL Filtreleme, Ağ Güvenliği, Derin Öğrenme, Web Atakları 

A Deep Learning Model for Malicious Url Filtering 

Abstract 

Many web applications are exposed to various security threats and network attacks with the use of new techniques in web attacks. Url 
addresses are also the focus of this security architecture. Many web applications are accesses via Url addresses. This makes it a tool that 
hackers can use to commit crimes. In order to protect the end users, how to detect and filter these addresses is a problem that needs to 
be solved. In this study, a deep neural network (DNN) is designed for the detection of malicious Urls. In the first stage of the study, Url 
addresses were processed by making text-based analysis. Afterwards, the DNN model consisting of 1 input, 3 hidden and 1 output layers 
is trained for classification. The model was tested with the ISCX-URL2016 dataset and the experimental results showed that the 
proposed structure is suitable for high precision classification. The dataset includes 7781 benign, 7930 defacement, 7586 phishing, 6712 
malware and 6698 spam urls. There are 79 features for each sample. As a result of the experiments, 95.4% accuracy, 95.5% precision, 
95.4% sensitivity and f-score values were achieved for the problem consisting of 5 classes. In the first stage of this study, features were 
extracted using the Doc2vec network. In the classification made using Doc2vec, the accuracy value of 88.1% for the multi-class problem 
was increated to 95,4% in this study. It has been shown that text-based analysis is more successful for multiclass classification then 
vector-based analysis. After all, using Url addresses is an effective method to determine the intentions of website visitors. The use of 
deep learning models has important theoretical and scientific value for web research and provides different possibilities for the security 
internet environment.  
 
Keywords: Malicious Url filtering, network security, deep learning, web attacks 
 

 

5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and 

Innovative Technologies 

October 21-23, 2021, Turkey 

22

http://dergipark.gov.tr/ejosat


   

 

A Hybrid Method Based on Feature Fusion for Breast Cancer 

Classification using Histopathological Images 

Emre Dandıl
1*

, Ali Osman Selvi
2
, Kerim Kürşat Çevik

3
, Mehmet Süleyman Yıldırım

4
, Süleyman Uzun

5
 

1
 Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Bilecik Seyh Edebali University, Bilecik, Turkey (ORCID: 0000-0001-6559-1399) 

2
 Department of Computer Technology, Vocational School, Bilecik Şeyh Edebali University, Bilecik, Turkey (ORCID: 0000-0002-9532-0984) 

3
 Department of Management Information Systems, Faculty of Applied Sciences, Akdeniz University, Antalya, Turkey (ORCID: 0000-0002-2921-506X) 

4
 Department of Computer Technology, Söğüt Vocational School, Bilecik Şeyh Edebali University, Bilecik, Turkey (ORCID: 0000-0002-3998-1542) 

5
 Computer Engineering, Faculty of Technology, Sakarya University of Applied Sciences, Sakarya, Turkey (ORCID: 0000-0001-8246-6733) 

 

Abstract 

Breast cancer is the most common type of cancer in women today, and it ranks second after lung cancer with a very high mortality 

rate. If it is detected late, the treatment of breast cancer becomes very difficult. Although there are various methods for the detection 

of breast cancer, there is still a need for auxiliary diagnosis and treatment methods. In this study, a hybrid method is proposed to 

investigate the development of basal-like breast tumors and classify basal-like breast cancer types using histopathological images. In 

the study, firstly, appropriate features that support the accurate classification between tumor and non-tumor regions are extracted from 

histopathological images. Then the dataset is created by combining the obtained features.  In the last stage of the study, the 
classification of images is carried out by using bag of words (BoW) and deep neural networks (DNN) techniques in a hybrid manner. 

Generally, immunohistochemical markers are used for this classification, but the performance of these markers remains at 60%. The 

performance of the classification accuracy of the proposed system is increased with the proposed hybrid classifier based on feature 

fusion. As a result of the study, 94.5% classification accuracy is achieved on the training set, while 80.8% classification accuracy is 

succeed on the test set. As a result, it is verified that successful results are achieved in the classification of basal-like breast cancer on 
histopathological images using the proposed hybrid method based on feature fusion.  

 

Keywords: Breast cancer, Classification, Histopathological images, Deep neural networks, Bag of words, Feature fusion. 

Histopatolojik Görüntüler Kullanarak Göğüs Kanseri Sınıflandırması 

İçin Özellik Birleştirmeye Dayalı Melez Bir Yöntem 

Öz 

Günümüzde kadınlar arasında en sık görülen kanser türü meme kanseridir ve akciğer kanserinden sonra oldukça yüksek bir ölüm 

oranına sahip olarak ikinci sırada yer alır. Geç tespit edilmesi durumunda ise meme kanserinin tedavisi oldukça zor bir duruma 

gelmektedir. Meme kanserinin tespiti için çeşitli yöntemler bulunmasına karşın, halen yardımcı tespit ve tedavi yöntemlerine olan 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, histopatolojik görüntüler kullanılarak bazal benzeri meme tümörlerinin gelişimini incelemek ve 

bazal benzeri meme kanserleri türlerini sınıflandırmak için melez bir sistem önerilmektedir. Yapılan çalışmada, ilk önce tümörlü ve 

tümörlü olmayan bölgeler arasında doğru sınıflandırmayı destekleyen kullanışlı özelliklerin çıkartılması sağlanmıştır. Daha sonra, 
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elde edilen özelliklerin birleştirilmesi ile veriseti oluşturulmuştur. Çalışmanın son aşamasında ise, kelime çantası (bag of words) ve 

derin sinir ağları (deep neural networks) modelleri hibrit bir biçimde kullanarak görüntülerin sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Literatürde bu sınıflandırma için immünohistokimyasal belirteçler kullanılmaktadır, fakat bu belirteçlerin başarımları ise %60 
seviyelerinde kalmaktadır. Bu çalışmada, histopatolojik görüntülerden elde edilen özellikler birleştirilerek, önerilen melez 

sınıflandırıcı ile sistemin sınıflandırma doğruluğu başarımının artırılması sağlanmıştır. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda, eğitim 

kümesi ile %94.5 sınıflandırma doğruluğuna ulaşılırken, test kümesi ile %80.8 sınıflandırma doğruluğu başarılmıştır. Böylece, 

histopatolojik görüntüler üzerinde bazal benzeri göğüs kanserinin sınıflandırılmasında özellik birleştirmeye dayalı önerilen melez 

yöntem ile başarılı sonuçlara ulaşıldığı doğrulanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Göğüs kanseri, Sınıflandırma, Histopatolojik görüntüler, Derin sinir ağları, Kelime çantası, Özellik birleştirme. 
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Öz 

Patentler; yeni yatırımlar, araştırmalar ve ticari kararlar almada dinamik araç olarak kullanılma imkanına sahiptir.  

Teknoloji kapsam analizleri nitel ve nicel yaklaşımlarla teknolojiyi analiz etmek olarak geçmektedir. Bu çalışmada, Orbit yazılımları 

kullanılarak yenilebilir enerjide Dünya-Türkiye karşılaştırmalı nicel Teknoloji Kapsam Analizi yapılmıştır. Bu analiz ile patent 

aktivitesi, başvuru ve patent sahipleri, pazar büyüklükleri, anahtar kelime kullanarak teknoloji alanlarının tespiti ve bilimsel etkinliklerin 
analizi gibi veriler incelenmiş ve sunulmuştur. Çin’in yenilenebilir enerji alanındaki patent sayılarında bariz bir şekilde üstün olduğu 

hatta bu alanda kendisini takip eden 5 ülkenin toplamından daha fazla patent ürettiği görülmektedir. Dünya’da yenilenebilir enerji 

alanındaki teknolojilerde ana uygulama alanları elektrik makineleri, aparatlar, enerji, motorlar, pompalar, türbinler ve ısıl işlemler ve 

aparatlar şeklinde sıralanırken, Türkiye’de ise motorlar, pompalar, türbinler, elektrik makinaları, aparatlar, enerji şeklinde 

sıralanmaktadır. Kullanılan yazılım ile yapılan “Renewable Energy” aramasında yenilenebilir enerji alanındaki buluşların, 

akademik çalışmaların durumunun ne olduğu, teknolojilerin nerelere yoğunlaştığı ve hangi yeni teknolojinin hangi alanlara yöneldiği 

analiz edilmiştir. Bu analizler ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında yatırım doygunluğuna ulaşmamış olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir enerji, Yeşil enerji, Yenilenebilir kaynaklar, Rüzgar enerjisi, Yenilenebilir elektrik, Biyokütle 

enerjisi, Güneş paneli, Güneş enerjisi, Rüzgar türbini, Hidroelektrik santral, Yenilenebilir enerji 

Technology Scope Analysis in Renewable Energy 

Abstract 

Patents; It has the opportunity to be used as a dynamic tool in making new investments, research and commercial decisions.  

Technology scope analyzes are referred to as analyzing technology with qualitative and quantitative approaches. In this study, World-
Turkey comparative quantitative Technology Coverage Analysis in renewable energy was performed using Orbit software. With this 

analysis, data such as patent activity, applicants and patent holders, market sizes, identification of technology areas using keywords and 

analysis of scientific activities were examined and presented. It is seen that China is clearly superior in the number of patents in the 
field of renewable energy, and even produces more patents in this field than the sum of the 5 countries that follow it. While the main 

application areas in renewable energy technologies in the world are electric machines, apparatus, energy, motors, pumps, turbines and 

heat treatments and apparatus, in Turkey, motors, pumps, turbines, electrical machines, apparatuses, energy are listed as.  In the search 
for "Renewable Energy" with the software used, it was analyzed what the innovations in the field of renewable energy, the status of 

academic studies, where the technologies are concentrated and which new technologies are directed to which areas. With these analyzes, 
it has been seen that Turkey has not reached investment saturation in the field of renewable energy. 
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Abstract 

Today, the total amount of data that is generated, copied, and stored are increasing rapidly. Thereupon, the trustworthiness of the data 
source and the quality of data have significant importance for an effective data analysis. Therefore, it is critical to improve 
accountability for the quality of data. In order to provide the quality of data, provenance information is used. Provenance information 
ensures the reliability and quality of data. Data provenance is a form of metadata to describe the life cycle of a data. Therefore, 
provenance information maintains the history of the data by describing how data are derived. Open Provenance Model (OPM) is a 
model to meet the requirements of a provenance model. For this purpose, OPM defines a core set of rules. Thus, OPM provides 
provenance interoperability. In this study, OPM is enhanced to provide a Privacy-Aware Provenance Management (PAPM) model. 
The goal of the PAPM model is to use provenance information in order to protect data from unwanted access and detect security 
violations. Therefore, PAPM uses provenance information to protect data privacy. As the proposed PAPM model is domain-
independent it can be used in any interested domain to ensure data security and privacy. 
 

Keywords: Provenance, Open Provenance Model, Privacy, Data Security, Knowledge Engineering, Semantic Web.   

Mahremiyet-Farkında Bir Köken Yönetimi için Açık Köken 
Modelinin Zenginleştirilmesi 

Öz 

Günümüzde üretilen, kopyalanan ve depolanan toplam veri miktarı hızla artmaktadır. Bunun sonucu olarak, etkin bir veri analizi için 
veri kaynağının güvenilirliği ve verinin kalitesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, veri kalitesi için izlenebilirliği arttırmak çok 
önemlidir. Veri kalitesini sağlamak için köken bilgisi kullanılmaktadır. Köken bilgisi, verilerin güvenilirliğini ve kalitesini 
sağlamaktadır. Veri kökeni, verinin yaşam döngüsünü tanımlayan bir meta veri biçimidir. Bu nedenle, köken bilgisi, verilerin nasıl 
türetildiğini açıklayarak verilerin geçmişini korumaktadır. Açık Köken Modeli (OPM), bir köken modelinin gereksinimlerini 
karşılayan bir modeldir. Bu amaçla, OPM temel bir kurallar kümesi tanımlamaktadır. Böylelikle, OPM köken birlikte çalışabilirliğini 
sağlamaktadır. Bu çalışmada, Gizlilik-Farkında bir Köken Yönetimi (PAPM) modeli sağlamak için OPM genişletilmiştir. PAPM 
modelinin amacı, verileri istenmeyen erişimlerden korumak ve güvenlik ihlallerini tespit etmek için köken bilgisini kullanmaktır. Bu 
nedenle PAPM, veri mahremiyetini korumak için köken bilgisini kullanmaktadır. Önerilen PAPM modeli alandan bağımsız 
olduğundan, veri güvenliğini ve mahremiyeti sağlamak için herhangi bir etki alanında kullanılabilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Köken, Açık Köken Modeli, Mahremiyet, Veri Güvenliği, Bilgi Mühendisliği, Anlamsal Web. 
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Öz 

Günümüzde en yaygın körlük nedenlerinden biri olan Diyabetik Retinopati (DR), gözün retina ağ tabakasında yer alan kan damarlarında 
diyabete bağlı olarak oluşan hasarlanmalardır. Hastaların görme yetisini kaybetmemesi için DR’nin erken teşhis ve tedavisi hayati önem 

taşımaktadır. Bu çalışmada, DR’nin erken teşhis ve tedavisi için fundus görüntüleri kullanılarak derin öğrenme tabanlı bir model 

geliştirilmiştir. Geliştirilen model iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, modelin aşırı öğrenmesinin engellenebilmesi için fundus 

görüntülerine iki boyutlu sinyal işleme teknikleri uygulanmıştır. İkinci aşamada, derin öğrenme tekniklerinden Evrişimli Sinir Ağı 
(ESA) ve transfer öğrenmesi yöntemleri kullanılarak sınıflandırma modeli oluşturulmuştur. Modelin eğitiminde 5100 fundus görüntü 

verisi kullanılmıştır. Elde edilen model sağlıklı (DR yok), hafif Non-Proliferatif DR (NPDR), orta NPDR, şiddetli NPDR ve Proliferatif 

DR (PDR) gibi 5 sınıfı içeren 900 fundus görüntü verisi üzerinde test edilmiştir. Modelin sağlamlığı 10-kat çapraz doğrulama yöntemi 

kullanılarak doğrulanmıştır. Önerilen modelin sınıflandırma performansı %97.8 olarak ölçülmüştür. Ayrıca, modelin sınıflandırma 

performansı literatürde yer alan üç model ile kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlar, önerilen modelin, DR’yi teşhis etmek için çok etkili 
ve başarılı olduğunu göstermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Diyabetik retinopati, Derin öğrenme, Fundus, Sınıflandırma, Evrişimli sinir ağı, Transfer öğrenme.   

Deep Learning-based Classification of Fundus Images for the 

Diagnosis of Diabetic Retinopathy 
Abstract 

Diabetic Retinopathy (DR), one of the most common causes of blindness today, is damage to the blood vessels in the retinal mesh layer 

of the eye due to diabetes. Early diagnosis and treatment of DR is vital so that patients do not lose their sight. In this study, a deep 

learning-based model is developed using fundus images for the early diagnosis and treatment of DR. The developed model consists of 

two stages. In the first stage, two-dimensional signal processing techniques are applied to the fundus images to prevent overfitting of 

the model. In the second stage, the classification model is created by using deep learning techniques, Convolutional Neural Network 

(CNN) and transfer learning methods. 5100 fundus image data is used in the training of the model. The validity of the obtained model 

is tested on 900 fundus image data containing 5 classes such as No DR, mild Non-Proliferative DR (NPDR), moderate NPDR, severe 

NPDR and Proliferative DR (PDR). The robustness of the model is verified using the 10-fold cross validation method. The classification 
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performance of the proposed model is measured as 97.8%. Moreover, the classification performance of the model is compared with the 

three models in the literature. The obtained results show that the proposed model is very effective and successful for diagnosing DR.  

 

Keywords: Diabetic retinopathy,  Deep learning, Fundus, Classification, Convolutional neural network, Transfer learning. 
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Abstract—COVID-19 pandemic has negatively affected the
whole world in many ways. Since its inception, various methods
and approaches have been developed. The common feature of
these solution searches is minimizing the social and economic
damages of the COVID-19 pandemic. In this article, we developed
our deep learning-based model for the detection of COVID-19
disease from chest CT images. However, we did not use the
publicly available datasets used in most studies in the literature.
Because, in public data sets; there are problems such as low
samples, incorrectly labeled images and unbalanced distribution.
Due to such problems, we thought that our model would not reach
the desired high accuracy values. We used our data set, which has
not been included in any deep learning study before, from Elazig
Fethi Sekin City Hospital, for the first time in the training of our
model. Our model was trained with 800 positive and 800 normal
chest CT images and then tested with 400 randomly selected
test images. As a result of these tests, accuracy rate of %97.5
was achieved. When the results of our study are evaluated, it is
thought that it can help physicians in the detection of COVID-19
disease.

Index Terms—COVID-19, deep learning, image processing, CT
scans, CNN, image classification, diagnosing.
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Abstract – The concept of quality in software means that the software meets the customer's needs and expectations and also is 

free from defects or deficiencies. Quality software saves time and money since it is unlikely to occur errors in testing and 

maintenance stages. Assuring the quality of the software is related with software testing processes. Testing is the process of 

controlling the system carefully from different aspects, either manually or automatically, to see if it coincides with customer 

requirements. There are many reasons to test the software such making sure the product quality before it is presented to the 

customer, reducing rework and development costs and detecting errors in the early stages of the development process and 

preventing them from spreading further stages. The aim of the study is that investigating and giving a brief information about 

both Apache POI library of Selenium test tool and data driven testing. Therefore, in the context of the study, a data driven test 

application is implemented with Apache POI library of Selenium in order to perform our test scenario. Then the test methods are 

executed and test results are examined. Finally, it is understood that data driven testing can be carried out easily with built in 

methods of Apache POI library and can be installed for free by users for testing purposes. 

 

Keywords – Software Testing, Data Driven Testing, Selenium, Apache POI, Software Quality
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Öz 

Sanayideki gelişmeler, nüfus artışı, çarpık kentleşme gibi sebepler hava kirliliğini artırmaktadır. Hava kirliliği tüm ekolojiyi ve insan 

sağlığını olumsuz yönde etkilediği için küresel anlamda önemlidir. Hava kirliliğinden kaynaklı oluşabilecek tehlikeli durumları 
önleyebilmek için önceden tedbirler alınmalıdır. Hava kirliliğini etkileyen unsurların önceden tahmin edilmesi ile oluşabilecek tehlikeli 
durumları önlemek mümkün olabilir. Partikül madde (PM) değeri hava kirliliğinin derecesini belirtmek için yaygın olarak kullanılan 

bir parametredir. Aerodinamik çapı 10 µm’den küçük olan partiküller madde olarak tanımı yapılan PM10 parametresi, ülkemiz için 

belirlenen sınır değerleri aşmaktadır ve dolayısıyla PM10 konsantrasyonunun artışında önlem alınması ciddi önem taşımaktadır. Bu 

çalışmada hava kalitesinin belirlenmesinde büyük rolü olan PM10 parametresinin değerlerinin tahmini üzerine araştırmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait İç Anadolu Bölgesi ve çevresindeki istasyonlara ait gerçek ölçüm verileri 

kullanılmıştır. Hava kalitesi indeksinin hesaplanmasında kullanılan kirletici madde parametrelerinin değerleri kullanılarak PM10 
parametresinin değeri tahmin edilmiştir. Son yıllarda tahmin işlemlerinde derin öğrenme yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Derin 

öğrenme yöntemlerinden uzun süreli kısa bellek ağı (LSTM) modeli zamansal olarak bir önceki durumdan etkilenen veri kümelerinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Anlık hava kalitesi bir önceki durumlardan etkilendiğinden dolayı bu çalışmada LSTM derin öğrenme 

modeli bir ilin PM10 değerlerinin tahmin edilmesi için önerilmiştir. Önerilen LSTM tabanlı modelin performansı klasik derin öğrenme 

yöntemi (DL) ile karşılaştırılmıştır. Yöntemlerin başarım performansını irdelemek için değerlendirme kriteri ortalama hata kare kökü 

(RMSE) ve ortalama mutlak hata (MAE) değerleri kullanılmıştır. Deneysel değerlendirmeler, önerilen LSTM yönteminin DL yöntemine 

göre PM10 değerlerinin tahmininde daha başarılı tahminler elde ettiğini göstermektedir. Ayrıca LSTM yönteminin veri kaybı olduğu 

durumlarda DL yöntemine kıyasla veri sayısından daha az etkilendiği görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Lstm, Derin Öğrenme, Hava Kirliliği Tahmini, PM10.   

Air Pollution Prediction for Central Anatolia Region and Its 

Surroundings with Deep Learning Method 
Abstract 

Developments in industry, population growth and unplanned urbanization are the main factors of air pollution increase. Since air 

pollution negatively affects all ecology and human health, it has global importance. Precautions should be taken to prevent dangerous 

situations that may arise from air pollution. Hazardous situations that may occur can be prevented by predicting the factors affecting air 
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pollution. The particulate matter (PM) value is a commonly used parameter to indicate the degree of air pollution. The parameter PM10, 

which is defined as particles with an aerodynamic diameter less than 10 µm, exceeds the limit values determined for our country, and 

therefore it is of great importance to take precautions in the increase of PM10 concentration. In this study, the values of the PM10 

parameter, which has a great role in determining the air quality, is tried to be predicted. In this study, real measurement data of the 

Central Anatolian Region and surrounding stations belonging to the General Directorate of Meteorology were used. The value of the 

PM10 parameter was estimated by using the values of the pollutant parameters used in the calculation of the air quality index. In recent 

years, deep learning methods have been frequently used for prediction. The long-term short-memory network (LSTM) model, one of 

the deep learning methods, is widely used in datasets that are temporally affected by the previous situation. Since the previous conditions 

affect the instantaneous air quality, LSTM deep learning model is proposed to predict PM10 values of a city. The performance of the 
proposed LSTM-based model is compared with the classical deep learning method (DL). Root mean error square (RMSE) and mean 

absolute error (MAE) values were used to evaluate the performance of the methods. Experimental evaluations show that the proposed 

LSTM method is more successful in estimating PM10 values than the DL method. In addition, it has been observed that the LSTM 

method is less affected by the number of data compared to the DL method in cases where there is data loss.  

 
Keywords: Lstm, Deep Learning, Air Pollution Prediction, PM10.  
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Abstract 

Surface haptics technologies offer an augmented user experience by providing a unique and distinctive interaction between the finger 

and touchscreen. In this study, we focus on a touch screen design to display vibrotactile tactile feedback to the user through piezo patches 

located on its surface. We investigated the effects of boundary conditions, piezo configurations, and materials of the touch surface and 

piezo patches that will achieve the highest deformation on the touch surface, considering the most sensible human tactile perception 

frequency using the ANSYS FEM software package. In our analysis, we used three different touch surface and piezo patch materials, 

three different boundary conditions, four different piezo patch locations, and three different touch surface thicknesses. The results 
showed that the boundary conditions and thickness of the glass have a significant effect on the first natural frequency of the touch 

surface, and the results leading to best human tactile perception were obtained by fixing four piezo patches at four sides of the touch 

surface. Based on the determined configuration in the modal analyses, we performed a response surface optimization study to estimate  

the geometry of the touch surface (width, height, thickness), which will result in maximum deformation on the touch surface. We 

achieved the best configuration (max total deformation at about 250 Hz first modal frequency) with 160 × 90 × 0.28 mm and 190 × 110 
× 0.4 mm dimensions. In the future, we will develop models to render localized tactile feedback on a touchscreen-based on piezo patches 
operating at various combinations (i.e., sequence, amplitude, frequency), which will be predicted based on the FEM simulations.  

Keywords: Surface Haptics, Vibrotactile Feedback, Touch Screen, Finite Element Analysis, Piezo Patches 

Dokunmatik Yüzeylerde Yerel Dokunsal Geri Bildirime Doğru: Piezo 

Yamalar Tarafından Çalıştırılan Titreşimli Bir Dokunmatik Ekranın 

Sonlu Elemanlar Analizi 
Öz 

Yüzey haptik teknolojileri, parmak ve dokunmatik ekran arasında benzersiz ve ayırt edici bir etkileşim sağlayarak artırılmış bir kullanıcı 

deneyimi sunar. Bu çalışmada, yüzeyinde bulunan piezo yamalar aracılığıyla kullanıcıya vibrotaktil dokunsal geri bildirim gösteren bir 

dokunmatik ekran tasarımına odaklanılmıştır. ANSYS FEM yazılım paketini kullanarak, dokunmatik yüzeyde en yüksek deformasyonu 

sağlayacak ekran ve piezo yama malzemelerinin, sınır koşullarının ve piezo konfigürasyonunun etkilerini insan dokunsal algısının en 

hassas olacağı frekansı göz önünde bulundurarak araştırdık. Analizimizde üç farklı dokunmatik yüzey ve piezo yama malzemesi, üç 

farklı sınır koşulu, dört farklı piezo konumu ve üç farklı dokunmatik yüzey kalınlığı kullandık. Sonuçlar, camın sınır koşullarının ve 

kalınlığının dokunmatik yüzeyin ilk doğal frekansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve dokunmatik yüzeyin dört tarafına dört 
piezo yamasının sabitlenmesiyle en iyi insan dokunma algısını sağlayacak sonuçların elde edildiğini gösterdi. Modal analizlerde 

belirlenen konfigürasyon baz alınarak, dokunmatik ekranda maksimum deformasyonun başarılacağı dokunmatik ekranın geometrisini 

(genişlik, yükseklik, kalınlık) hesaplamak için bir tepki yüzeyi optimizasyonu çalışması gerçekleştirdik. 160 × 90 × 0.28 mm ve 190 × 
110 × 0.4 mm boyutlarıyla en iyi konfigürasyonu (yaklaşık 250 Hz birinci modal frekansta maksimum toplam deformasyon) elde ettik. 

Gelecekte, FEM simülasyonlarının sonuçlarına bağlı olarak tahmin edilecek değişik piezo kombinasyonlarında (tahrik sırası, genliği, 

ve frekansı) dokunmatik yüzeylerde yerelleştirilmiş dokunsal geri bildirim oluşturacak modeller geliştireceğiz.  

 

Anahtar Kelimeler: Yüzey Haptiği, Vibrotaktil Dokunsal Geri Bildirim, Dokunmatik Ekran, Sonlu Elemanlar Analizi, Piezo Yamalar 
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 Zaman Serisi Tahmin Probleminin                  

                              
İmmün Plazma Programlama Kullanılarak Çözülmesi 

Sibel ARSLAN1* 

1 Cumhuriyet Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Sivas, Türkiye (ORCID: 0000-0003-3626-553X) 

 

Öz 

Otomatik programlama, bir sistemde girdi ve çıktı değişkenleri arasındaki ilişkiyi model çıkararak açıklamaya çalışan bir makine 

öğrenmesi yaklaşımıdır. Zaman içerisinde sembolik regresyon, kümeleme, sınıflandırma, görüntü işleme, devre tasarımı, yol planlama, 

tahmin gibi birçok mühendislik problemlerini çözmeyi amaçlayan otomatik programlama yöntemleri geliştirilmiştir. Otomatik 
programlama yöntemlerinden birçoğu doğadan esinlenmektedir. Hızlı yayılan yeni Coronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele 

edebilmek için farklı tedavi yöntemleri denenmektedir. İmmün plazma tedavisi, geçmişte birçok farklı salgında ve son olarak COVID-
19’da etkili olduğu gösterilmiş tıbbi bir tedavi yöntemidir. İmmün plazma tedavi yaklaşımının uygulama aşamalarına dayanan İmmün 

Plazma Algoritması (Immune Plasma Algorithm, IPA) kısa süre önce önerilmiş bir meta-sezgisel algoritmadır. IPA, 2020 yılında 

tanıtılmış yeni bir algoritma olmasına rağmen farklı problemleri çözmek için çeşitli alanlarda uygulanmıştır. Bu çalışmada, IPA 

algoritmasını temel alan İmmün Plazma Programlama (Immune Plasma Programming, IPP) bir otomatik programlama yöntemi olarak 

tanıtılmıştır. IPP algoritmasının genel işleyişi IPA’nın aşamalarına benzerdir. Çözümlerin temsili ve iyileştirme mekanizması  IPP’nin 

temel farklarıdır. IPA çözümleri sabit boyutlu diziler şeklinde ifade ederken, IPP çözümleri farklı derinliklere sahip olabilen parçalı 

ağaçlar olarak ifade eder. Ağaçların en küçük birimi düğümlerle temsil edilir. Düğümler, problemler için özel tanımlanan terminal 
kümesinden (x, y gibi değişkenler ve sabitler) ve fonksiyon kümesinden (aritmetik operatörler, mantıksal fonksiyonlar, matematiksel 

fonksiyonlar) seçilirler. Bu düğümlerin birleşimi ile çözümleri temsil eden ağaçlar oluşturulur. Çözümlerin iyileştirme mekanizması 

olarak Yapay Arı Koloni Programlama’da (Artificial Bee Colony Programming, ABCP) kullanılan bilgi paylaşım mekanizması IPP’ye 

uyarlanmıştır. Önerilen algoritmanın performansı, literatürde yaygın olarak kullanılan Box-Jenkins zaman serisi kullanılarak 

incelenmiştir. Çıkarılan modeller, en çok kullanılan otomatik programlama yöntemi ABCP ve Yapay Sinir Ağı modelleri ile 

kıyaslanmıştır. Sonuçlar, IPP’nin zaman serileri tahmin problemlerinde başarıyla kullanabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Otomatik Programlama Yöntemleri, İmmün Plazma Algoritması, İmmün Plazma Programlama, Zaman Serileri 

Tahmini, Plazma Tedavisi.   

Solving the Problem of Time Series Prediction       

Using Immune Plasma Programming 
Abstract 

Automatic programming is a machine learning approach that attempts to explain the relationship between input and output variables in 

a system by extracting a model. Over time, automatic programming methods have been developed that aim to solve many engineering 

problems, such as symbolic regression, clustering, classification, image processing, circuit design, path planning, prediction. Most of 
the automatic programming methods are inspired by nature. To combat the rapidly spreading new coronavirus pandemic (COVID-19), 
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various treatment methods are being tried. Immune plasma treatment is a medical treatment method that has proven to be effective in 
many different pandemics in the past and most recently in COVID-19. The Immune Plasma Algorithm (IPA) is a recently proposed 

meta-heuristic algorithm based on the implementation steps of the immune plasma treatment approach. Although IPA is a new 

algorithm, introduced in 2020, it has already been used in various fields to solve different problems. In this paper, the Immune Plasma 

Programming (IPP) automatic programming method based on IPA algorithm is presented for the first time. The general procedure of 

the IPP algorithm is similar to the stages of IPA. The representation of the solutions and the improvement mechanism are the main 

differences between the two algorithms. IPA expresses the solutions as fixed size arrays, while IPP represents the solutions as 
fragmented trees that can have different depths. The smallest unit of the trees is represented by nodes. The nodes are selected from a set 

of terminals (variables and constants such as x, y) and a set of functions (arithmetic operators, logical functions, mathematical functions) 

defined for the problems. Solution trees are created by combining these nodes. As the improvement mechanism of the solutions, the 

information sharing mechanism used in Artificial Bee Colony Programming (ABCP) was adapted to IPP. The performance of the 

algorithm was evaluated using the Box-Jenkins time series, which is widely used in the literature. The extracted models were compared 

with the most commonly used automatic programming method ABCP and Artificial Neural Network (ANN) models. The results showed 

that IPP can be successfully applied to time series prediction problems. 

 
Keywords: Automatic Programming Methods, Immune Plasma Algorithm, Immune Plasma Programming, Time Series Prediction, 

Plasma Treatment. 
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Design and Implementation of  Prototype for Portable and Wireless 

EEG Device 

 

Hasan Bitar 1, Cengiz Tepe 2* 
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2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye (ORCID: 0000-0003-4065-5207) 

  

Abstract 

 
Electroencephalography (EEG) measurement system is used in the health field for the diagnosis of some diseases and for the 

improvement of the learning process. In this study, an embedded system consisting of two parts, hardware and software has been 

designed and implemented for processing and displaying the EEG signal. In the hardware section, electronic circuit design and 

implementation is provided for measuring, filtering, amplifying and wirelessly transmitting the EEG signal. In the software section, a 

smartphone application interface is developed for that the measured raw EEG signal and rhythms can be displayed in real time.  

 

Keywords: EEG, Portable EEG device, Wireless data transmission, EEG signal monitoring system. 

Taşınabilir ve Kablosuz EEG Cihazı Prototibi Tasarımı ve 

Gerçeklemesi 

Öz 

Elektroensefalografi (EEG) ölçüm sistemi, sağlık alanında bazı hastalıkların teşhisinde ve öğrenme sürecinin iyileştirilmesinde 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada EEG işaretinin işlenmesi ve görüntülenmesi için donanım ve yazılım olmak üzere iki bölümden 

oluşan bir gömülü sistem tasarımı ve gerçeklemesi yapılmıştır. Donanım bölümünde EEG işaretinin ölçülmesi, süzgeçlenmesi, 

yükseltilmesi ve kablosuz olarak gönderilmesi için elektronik devre tasarımı ve gerçeklemesi sağlanmıştır. Yazılım bölümünde ise 
ölçülen ham EEG işaretinin ve ritimleri gerçek zamanlı görüntülenmesi için akıllı cep telefonu uygulaması yerli arayüzü yazılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: EEG, Taşınabilir EEG cihazı, Kablosuz veri aktarımı, EEG işareti görüntüleme sistemi. 
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Wireless Communication Protocols for Project Developers in IoT 

Applications 

Fatih Topaloğlu 1* 

1 Malatya Turgut Özal University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Department of Computer Engineering, Malatya, Türkey (ORCID: 0000-0002-2089-

5214) 
 

 

Abstract 

The effective use of network technologies in IoT projects makes it inevitable to use some protocols. A project developed with IoT 

systems uses many protocols and network technologies according to its purpose and scope. The protocols used are the communication 

of hardware or data communication in IoT applications. There are different connection protocols for engineers working as application 

developers in the product line covering the Internet of Things. Choosing the most suitable connection type according to the 

requirements of the product and system is important for the process to operate efficiently. In the study, the most effective wireless 

network protocols for IoT applications were researched, explained and comparisons were made. 

Keywords: IoT, Wireless communication, Wireless network protocols. 

IoT Uygulamalarında Proje Geliştiriciler için Kablosuz İletişim  

Protokolleri 

Öz 

Ağ teknolojilerinin IoT projelerinde etkin bir şekilde kullanılması beraberinde bazı protokollerin kullanılmasını kaçınılmaz 
kılmaktadır. IoT sistemleri ile geliştirilen bir proje amaç ve kapsamına göre bir çok  protokol ve ağ teknolojilerini kullanmaktadır. 

Kullanılan protokoller IoT uygulamalarında donanımların haberleşmesi veya veri iletişimi sağlanır. Nesnelerin internetini kapsayan 

ürün bandında uygulama geliştirici olarak çalışanlar mühendisler için farklı bağlantı protokolleri bulunmaktadır. Ürün ve sistemin 

gereksinimlerine göre en uygun bağlantı türünü seçmek, prosesin verimli bir şekilde işleyebilmesinde önem taşımaktadır. Yapılan 

çalışmada IoT uygulamaları için en etkin kablosuz ağ protokolleri araştırılmış, açıklanmış ve kıyaslamalar yapılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: IoT, Kablosuz iletişim, Kablosuz ağ protokolleri. 
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Abstract 

A palm vein recognition system is proposed in this paper. The efficiency of three convolutional neural network models (VGG16, VGG19 

and AlexNet) in palm vein biometrics is compared and then this study proposes to fuse them with Decision-Level Fusion. These models 

employ the use of high number of filters during training which leads to very high computation time, therefore, the filters are reduced in 

this study to drastically reduce computation time while maintaining the efficiency of the models. The proposed method is tested on three 

datasets secured from FYO, PUT and VERA databases. The proposed system significantly increases the accuracy of the system in 

comparison with the individual models and achieves 99.06 %, 99.83 % and 99.26 % on FYO, PUT and VERA datasets, respectively.  

 

Keywords: Biometrics, Palm vein, VGG16, VGG19, AlexNet, Decision-Level Fusion.   

Çoklu Evrişimli Sinir Ağı Modelleri İle Bir Avuç İçi Damar Tanıma 

Yaklaşımı 

Öz 

Bu makalede bir avuç içi damar tanıma sistemi önerilmiştir. Üç Evrişimli Sinir Ağı (CNN) modelinin (VGG16, VGG19 ve AlexNet) 

avuç içi damar biyometrisindeki etkisi karşılaştırılmış ve daha sonra bu modellerin Karar-Seviyesi Kaynaşımı kullanarak birleştirilmesi 
önerilmiştir. Bu modellerin eğitiminde çok fazla süzgeç kullanıldığı için hesaplama süresi çok yüksektir. Dolayısıyla, bu çalışmada, 

modellerin verimliliğini muhafaza ederken hesaplama süresini de büyük ölçüde azaltmak için modellerde kullanılan süzgeçler 
azaltılmıştır. Önerilen yöntem, FYO, PUT ve VERA isimli üç halka açık veritabanı kullanılarak test edilmiştir. Bireysel modellerle 

kıyaslandığında, önerilen yöntemin doğruluğu önemli ölçüde artmıştır ve FYO, PUT ve VERA  veri kümeleri üzerinde sırasıyla %99.06, 

%99.8 ve %99.26 başarı elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Biyometri, Avuç içi damarı, VGG16, VGG19, AlexNet, Karar-Seviyesi Kaynaşımı. 
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 Güven Bölgesi Çerçevesi Tekniği ile MIMO Anten Dizisi 

Optimizasyonu ve SAR Hesaplaması 

Ahmet TURGUT1*, Begüm KORUNUR ENGİZ2 

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye

                                                                           

(ORCID: 0000-0001-6729-0266, ORCID: 0000-0002-3905-1791)  

Öz 

Bu çalışmada, 5. nesil akıllı telefonlarda çoklu giriş çoklu çıkış (multiple-input multiple-output, MIMO) uygulamalar için 6 GHz altı 

spektrumda (LTE bantları 42/43 ve LTE bandı 46) çalışan bir anten dizisi optimize edilerek özgül soğurma oranı (Specific Absorbtion 
Rate, SAR) değerleri hesaplanmıştır. Güven bölgesi Çerçevesi Optimizasyonu (Trust Region Framework) kullanılarak anten yeniden 

boyutlandırılmıştır. Elde edilen yeni anten boyutlarıyla, -6 dB’deki bant genişlikleri, LTE 42/43 ve LTE 46 bant genişliklerine daha 

yakın değerlerle elde edilmiştir. S-parametrelerinde gerekli iyileştirmeler yapılan 10’lu anten dizisi ve hesaplamalı yetişkin erkek, 

yetişkin kadın ve çocuk modelleri kullanılarak, özgül soğurma oranı (Specific Absorbtion Rate, SAR) değerleri benzetimlerle 

hesaplanmış; yaş, cinsiyet ve doku kaynaklı farklılıklar belirlenmiştir. SAR hesaplamaları 3600 MHz ve 5537.5 MHz frekanslarında, 

her bir anten elemanı için ayrı ayrı gerçekleştirilerek, tüm kafa bölgesinde, beyin, deri ve kemik dokularında oluşan SAR değerlerinin 
karşılaştırması yapılmıştır. 3600 MHz frekansında tüm kafa bölgesinde oluşan en yüksek SAR(10g) değerleri sırasıyla çocuk, yetişkin 

erkek ve yetişkin kadın modelleri için 1.7 W/kg, 1.19 W/kg ve 0.39 W/kg olarak hesaplanmıştır. 5537.5 MHz frekansında ise, en yüksek 

SAR(10g) değeri yetişkin kadın ve erkek için 0.81 W/kg iken bu değer çocuk modeli için 0.67 W/kg’dır. Beyin, deri ve kemik dokuları 

için ise SAR(10g) değerleri sırasıyla 0.26-1.7 W/kg, 0.30-1.7 W/kg ve 0.39-1.7 W/kg arasında değişmektedir. 

Anahtar Kelimeler: MIMO, Anten Dizisi, 5. Nesil, Güven Bölgesi Çerçevesi, Özgül Soğurma Oranı   

MIMO Antenna Array Optimization with Trust Region Framework 

Technique and SAR Calculation 

Abstract 

In this study, an antenna array operating in the sub-6 GHz spectrum (LTE bands 42/43 and LTE band 46) for multiple-input multiple- 

output (MIMO) applications on 5G smartphones was optimized and the specific absorption rate (SAR) values have been calculated. 

Antenna resized using Trust Region Framework Optimization. With the new antenna dimensions obtained, bandwidths at -6 dB were 

achieved with values closer to LTE 42/43 and LTE 46 bandwidths. The specific absorption rate (SAR) values were calculated using the 

antenna array whose s-parameters were optimized and computational adult male, adult female and child models through simulations; 

age, gender and tissue related differences were determined. SAR calculations were performed separately for each antenna element at 

3600 MHz and 5537.5 MHz frequencies, and the SAR values in the entire head region, brain, skin and bone tissues were compared. 

The highest SAR(10g) values in the entire head region at 3600 MHz were calculated as 1.7 W/kg, 1.19 W/kg and 0.39 W/kg for the 

child, adult male and adult female models, respectively. At the frequency of 5537.5 MHz, the highest SAR(10g) value is 0.81 W/kg for 

adult men and women, while this value is 0.67 W/kg for the child model. The SAR(10g) values for brain, skin and bone tissues vary 

between 0.26-1.7 W/kg, 0.30-1.7 W/kg and 0.39-1.7 W/kg, respectively. 

 

Keywords: MIMO, Antenna Array, 5G, Trust Region Framework, Specific Absorbtion Rate 
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Abstract –  

 

 

One of the most interesting techniques recently developed for human center of mass (CoM) estimation is called the Statically 

Equivalent Serial Chain (SESC). This technique is distinguished by its ability to estimate the subject-specific three-dimensional 

CoM using only the joint angles. In this study, we explored SESC’s estimation by relying on an inertial measurement unit (IMU) 

based motion capture device, Xsens MVN Awinda, and compared our results to those published by cotton et al. (2009), in which 

they used a gold standard optical-based motion capture device (Vicon Nexus). The results of the experiments revealed that for 

five tested postures the maximum CoM deviation estimated by SESC-Xsens was 16 mm while the SESC-Vicon literature results 

had a maximum deviation of 12 mm. In addition, we investigated the change of CoM oscillation in the mediolateral axis 

according to the number of postures used in building the SESC model. This revealed that an increase in the number of postures 

used to build the model will result in a more accurate oscillation. These findings showed that a low-cost device such as Xsens 

can be suitable to use for such studies as the SESC-based CoM estimation. 

 

Keywords – Center of mass estimation, SESC, inertial sensing, Xsens MVN, motion capture
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Özet – GPS (küresel konumlandırma sistemi), açık alanlarda varlıkların yerini bulmak ve izlemek için yaygın ve iyi bilinen 

teknoloji olmaya devam ederken, iç mekân izleme ve konumlandırma için de kullanılabilecek farklı teknolojiler vardır. Bunlar 

Kızılötesi, Ultrasonik ses ve Radyo frekansı tabanlı teknolojileri içerir. Her birinin belirli amaçlar kapsamında uygun kullanım 

durumu olsa da, tersane sahası gibi zorlu koşullarda iç mekân takibi için gereken doğruluğu, güvenilirliği ve ölçeklenebilirliği 

ve diğer istekleri sağlayan uygun teknolojin seçimi hala zorluğunu hissettiren bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Bu 

teknolojiler içerisinde radyo tabanlı sistemler tersane sahası açısından öne çıkmaktadır. Bu çalışmada Radyo tabanlı 

teknolojilerin hangisinin yada hangilerinin Tersanelerde İç Mekân Konumlandırma Teknolojisi olarak kullanılmasının daha 

uygun olacağını belirlemek için bir karar modeli ve çözüm olarak Bulanık Çok Kriterli Grup Karar Verme Yöntemi önerilmekte 

ve Türkiyenin önde gelen tersanelerinden biri olan SEDEF tersanesinde bir uygulaması gerçekleştirilmektedir.  
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Gemi İnşa Sektörünün Zorlukları Yeni Trendler ve SEDEF 

Tersanesinde Dijitalleşme Çalışmaları 

İbrahim Çil1*, 1*, Hilal Kılınç2, Hilal Kılınç2, Hilal Kılınç2,  

Öz 

Endüstriyel alanda gerçekleşen her devrim, yerleşik endüstriyi kökten değiştiren önemli yenilikler getirmektedirler. Bu dördüncü sanayi 

devrimi (Endüstri 4.0), iş süreçlerinin, hizmetlerin ve hatta iş modellerinin dijitalleşmesine olanak tanıyan yeni teknolojilere sahip yeni 

gelişmiş üretim modellerini gemi inşa endüstrisine sunmaktadır. Gemi inşa endüstrisi de endüstri 4.0 tarafından önerilen yeniliklere 

uyum sağlamaya özel bir ilgi gösteriyor. Gemi inşası sektörü, süreçlerin verimliliğini artırmak için ele alınması gereken birçok zorlukla 

karşı karşıya kalan, yavaş hareket eden bir endüstridir. Endüstri 4.0 ile birlikte, dünyada meydana gelen ekonomik ve çevresel değişimler 

nedeniyle yeni fırsatlar ve ortaya çıkan zorluklar her sektörü olduğu gibi Gemi İnşaası sektörünü de derinden etkilemektedir. Bu 
çalışmada bu sektörün yakın gelecekte ne tür zorluklarla karşılaşacağını ve yeni tehdit ve fırsatlarla yüzleşmeye ne kadar hazır olduğu 

ele alınarak genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu kapsamda Çok istasyonlu açık imalat sahalarını sezgisel modelleyen, insan-

makine, makine-makine etkileşimi sağlayan yazılım platformunun ve donanımının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında SEDEF 

Tersanesi bünyesinde bulunan canlı ve cansız varlıkların ve üretim odaklı CNC işleme, Lazer, Plazma, Büküm makinalarının, değişik 

büyüklükteki vinçlerin, kaynak makinalarının ve tersane sahasındaki diğer cihazların insan makine ve makine-makine etkileşimini 
sağlayacak, donanımlar ve bu donanımları yönetecek akıllı imalat yazılımlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada literatür 

araştırması ve saha gözlemlerine dayalı bir metod uygulanarak örnek olay niteliğinde Türkiyenin önde gelen ve en büyük tersanelerinden 

biri olan SEDEF tersanesindeki dijital dönüşüm çalışmaları yer verilmektedir. Bu araştırma çalışmasında hem akademik amaçlı 

araştırmalarla ilgili çalışmalar hem de tersane alanında gerçekleştirilen dijital uygulamalar gözden geçirildi. Akademik çalışmaların 

daha çok dijital teknolojilerin nasıl uygulanacağına yönelik öneriler niteliğinde olduğu ve sektördeki uygulamalarında sınırl ı sayıda 

kaldığı ve dijital uygulamaların hayata geçirilmeye yeni yeni başlandığı göze çarpmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Gemi İnşa, Tersane 4.0, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti, IIoT 
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Abstract 

Every industrial revolution brings important innovations that radically change the established industry. This fourth industrial revolution 

(Industry 4.0) offers the shipbuilding industry new advanced production models with new technologies that enable the digitization of 
business processes, services and even business models. The shipbuilding industry, on the other hand, is paying particular attention to 

adapting to the innovations proposed by industry 4.0. The shipbuilding industry is a slow-moving industry that faces many challenges 
that need to be addressed to improve the efficiency of processes. Along with Industry 4.0, new opportunities and difficulties arising due 
to the economic and environmental changes occurring in the world deeply affect the Shipbuilding sector as well as every sector. An 

overall assessment is made by considering what kind of challenges this sector will face in the near future and how ready it i s to face 

new threats and opportunities. In this context, within the scope of the development of the software platform and hardware that intuitively 
model multi-station open manufacturing sites and provide human-machine, machine-machine interaction, living and non-living assets 
and production-oriented CNC machining, Laser, Plasma, Twisting machines, cranes of different sizes It is aimed to develop hardware 

and smart manufacturing software that will provide human-machine and machine-machine interaction, and manage these hardware, 
welding machines and other devices in the shipyard. In this study, by applying a method based on literature research and field 

observations, digital transformation studies at SEDEF shipyard, one of Turkey's leading and largest shipyards, are included as a case 

study. In this research study, both studies related to academic research and digital applications in the field of shipyard were reviewed. 
It is striking that academic studies are mostly suggestions on how to apply digital technologies, their applications in the sector are 

limited, and digital applications have only just begun to be implemented. 
 

Keywords: Digital Transformation, Shipbuilding, Shipyard 4.0, Industrial Internet of Things, IIoT 
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Abstract – Surface electromyography (sEMG) in gait analysis has long been used for clinical studies and diagnosis. As a result 

of recent developments in robotics and artificial intelligence, more detailed analysis of human gait and its use in various fields 

have become widespread. The values obtained from the sEMG and kinematic data of a subject during gait can be used for the 

evaluation, examination, and classification of the active muscles in a gait cycle, as well as diagnosis and improvement of the gait 

of humanoid robots. When examining sEMG data, the window width used to determine the activation points directly affects the 

results. In this study, the phase shift created by the different window widths to be used in the processing of the electrical signals 

generated by the Tibialis Anterior muscle during gait is shown on the knee flexion angles. The period when the Tibialis Anterior 

muscle was passive with different window lengths examined on the same signal was measured as 380 ms in rectified EMG data, 

370 ms when 20 ms window width was used, 294 ms with 100 ms window width, and 190 ms with 200 ms window width. These 

findings showed that the passive time interval shortens as the window width increases. As a result, this study revealed that the 

window width should be determined carefully and be kept not wide in order to detect the gait phases correctly, especially in 

studies that require a detailed gait analysis. 

 

Keywords – Electromyography, gait analysis, window width, biomechanics  
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Abstract – Copper and copper alloys due to their good electrical and thermal conductivity, high corrosion resistance and strength, 

have been widely used in various industries such as the automotive, electronics, petroleum and aviation industries. Among copper 

alloys, the precipitation (age) hardenable, quadruple CuCoNiBe alloys exhibit superior mechanical properties in terms of the 

highest strength and elasticity after peak-aging. Therefore, CuCoNiBe alloys are utilized in a wide range of industrial applications 

including train rail projects, aircrafts, coil systems, blast-proof materials, mold dies and welding electrodes. The properties of 

CuCoNiBe alloys can be enhanced even further by applying the combined thermomechanical treatment (i.e., severe plastic 

deformation by equal channel angular pressing (ECAP) with post-ECAP age hardening process) due to the grain refinement and 

the formation of fine precipitates. In this study, the effect of high-temperature multi-pass ECAP processing on the mechanical 

properties of CuCoNiBe alloys is characterized. The role of the aging time on the properties and precipitation behavior are 

discussed based on the results of the tensile tests and hardness measurements. The results show that compared with the 

mechanical properties achieved by means of the conventional heat treatment (i.e., solution annealing followed by quenching and 

subsequent aging), the hardness and strength of the CuCoNiBe alloys can be further improved by high-temperature multi-pass 

ECAP processing and by post-ECAP aging due to the grain refinement and precipitation hardening, respectively. This ensures 

that the high-temperature ECAP processing leading to fine-grained structures functions properly and improves the mechanical 

behavior of quadruple CuCoNiBe alloys effectively.           

 
Fig. 1: CuCoNiBe billet processed by two-pass ECAP at 150 °C via route C  

using the die with a channel angle of 90° and corner angle of 0°. 

 

Keywords – Copper alloys, severe plastic deformation (SPD), equal channel angular pressing (ECAP), precipitation hardening, 

grain refinement, mechanical behavior
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Abstract – In this study, synthetic data generating method using generative adversarial neural network (GAN) for the skin cancer 

types malignant melanoma and basal-cell carcinoma is presented. GAN is a neural network where two synthetic networks 

compete. The generator attempts to generate data similar to those measured and the discriminator attempts to classify data as 

dummy or real. Using medical data in studies is a difficult task due to legal and ethical restrictions. Most of the available data is 

classified because of patient consent and available data in most cases is not labeled, low quality and/or low quantity. Recent 

GAN systems can generate labeled high quantity data without any personal discriminative information. In this paper, we used 

skin cancer images in The International Skin Imaging Collaboration (ISIC) database that have been used for discriminator 

training. To test our generated images applicability in the medical field studies we have conducted a Turing test with medical 

experts in various medical fields. Our results indicate that the generated data obtained with our method is a valuable alternative 

for real medical data. 

 
Keywords – Deep Learning, Generative Adversarial Networks, Image generation, Medical Image Analysis, Skin Lesion 
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Abstract 

In this paper, the relationship of the olive fly with the olive has been closely examined and the life cycle of the olive fly and olive are 

modeled in the Repast Simphony  agent-based simulation environment to show how the population of olive flies changes  and  how  

the growing population  affects olives.    Using data, it has been observed how an olive fly reproduces in a short time and turns into 

many new generations.  Increased olive fly population constitutes a serious threat to the success of control methods used for the 

damages of olives. In line with the data obtained from this study, olive fly population and damages to olives can be estimated for 

future years.  Olive fly has been determined that the olive fly reduces the yield of the olive tree and it is necessary to combat the olive 

fly. It is very important to control the olive fly. Therefore, various control methods should be tried. An effective method  for increasing 

the number of olive flies has been investigated. Olive fly numbers were obtained at the end of cultural biological and chemical 

struggles. 

            In this study, the biological developmental stages of olive fly and olive can be observed. In line with the data obtained from 

this study, future years and damage to olives can be estimated. 
 

Keywords: Agent ; agent based modeling ; olive; olive fly (bactrocera oleae) 

Türkiye'de Zeytin Sineğine (Bactrocera Oleae) Karşı Verilen 

Mücadelenin Etmen Tabanlı Modellenmesi ve Benzetimi 

Özet 

  Bu tezde,  zeytin sineğinin mücadelesi etmen tabanlı modelleme ile gösterilmiştir. Zeytin sineğinin zeytin ile olan ilişkisi 

yakından incelenmiştir. Zeytin sineğinin ve zeytinin biyolojik gelişim evreleri gözlemlenebilmektedir. Gerçek veriler kullanılarak, 

kimyasal ve biyolojik mücadelede zeytin sineği populasyonu değişim miktarı ve elde edilen zeytin verimi grafiksel olarak analiz 

edilebilmektedir. Bir zeytin sineğinin nasıl kısa bir zamanda üreyip çok sayıda yeni jenerasyona dönüştüğü görülmüştür. 

Artan zeytin sineği popülasyonu, zeytin zararları için kullanılan kontrol yöntemlerinin başarısı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. 

Bu çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda gelecek yıllar için zeytin sineği popülasyonu ve zeytine vereceği zararlar tahmin 

edilebilir. Zeytin sineğinin zeytin ağacının verimini azalttığı ve zeytin sineği ile mücadele edilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Zeytin 
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sineğinin kontrolü çok önemlidir. Bu nedenle çeşitli kontrol yöntemleri denenmelidir. Zeytin sineği sayısını artırmak için etkili bir yöntem 

araştırılmıştır. Kültürel biyolojik ve kimyasal mücadeleler sonucunda zeytin sineği sayıları elde edilmiştir. Bu çalışmada zeytin sineği ve 

zeytinin biyolojik gelişim aşamaları gözlemlenebilmektedir. Bu çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda gelecek yıllar ve zeytinin 

zararları tahmin edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Etmen, etmen tabanlı modelleme, zeytin,  zeytin sineği(bactrocera oleae). 
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Abstract 

Immune Plasma Algorithm (IPA) is a novel meta-heuristic algorithm inspired by immune plasma transfer treatment. Many meta-

heuristic algorithms are used for solving complex optimization problems, but their performance is mostly inspected on problems with 
30 dimensions. Nowadays we are dealing with far more complex systems that require solving high-dimensional optimization 

problems with over 50 dimensions whereas performance of meta-heuristic algorithms for high-dimensional problems is mostly 

unexamined. So to overcome this problem, in this study, performance of IPA on solving high-dimensional problems is investigated. In 

this case, it is used to solve five well-known benchmark optimization problems with 100 dimensions. In this work, Immune Plasma 

Algorithm (IPA) is used for solving Sphere, Quartic, Rastrigin, Ackley and Griewank functions. It is compared with some other state-
of-the-art meta-heuristic algorithms. Experimental results demonstrate that IPA outperforms these algorithms in finding best objective 
values, and has best standard deviation, and best mean value for most of the tested optimization problems.   

Keywords: High-dimensional Problems, Optimization, Immune Plasma Algorithm.   

Farklı Donör-Alıcı Konfigürasyonları ile İmmün Plazma 

Algoritmasının Performans Analizi  

Öz 

İmmün Plazma Algoritması (IPA), immün plazma transfer tedavisinden ilham alan yeni bir meta-sezgisel algoritmadır. Karmaşık 

optimizasyon problemlerini çözmek için birçok meta-sezgisel algoritma kullanılır, ancak performansları çoğunlukla 30 boyutlu 

problemlerde denetlenmiştir. Günümüzde 50'den fazla boyutlu yüksek boyutlu optimizasyon problemlerinin çözülmesini gerektiren 

çok daha karmaşık sistemlerle uğraşıyoruz, ancak bu meta-sezgisel algoritmaların yüksek boyutlu problemler için performansı 

çoğunlukla incelenmemiştir. Bu problemin üstesinden gelmek için bu çalışmada IPA'nın yüksek boyutlu problemlerin çözümündeki 

performansı araştırılmıştır. Bu durumda, 100 boyutlu beş iyi bilinen kıyaslama optimizasyon problemini (Sphere, Quartic, Rastrigin, 

Ackley ve Griewank fonksiyonları) çözmek için IPA kullanılmıştır. Devamında, bazı son teknoloji meta-sezgisel algoritmalarla 

karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlar, IPA'nın en iyi amaç değerlerini bulmada, bu algoritmalardan daha iyi performans gösterdiğini ve 

test edilen optimizasyon problemlerinin çoğu için en iyi standart sapmaya ve en iyi ortalama değere sahip olduğunu göstermektedir.   

Anahtar Kelimeler: Yüksek boyutlu Problemler, Optimizasyon, İmmün Plazma Algoritması.   
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Abstract 

Millimeter wave (mmWave) communication has proven to be one of the most promising choice for significantly increasing wireless 
data transfer rates due to the high bandwidth it presents. However, according to many studies, there are implementation problems 

with mmWave frequencies, especially in terms of path loss. For this reason, to ensure effective and creliable working of mmWave 

networks and achieve consistently high data rates path loss must be taken into account. Accordingly, accurate knowledge of the 
propagation properties of mmWave channel is essential for the evolution of 5G (fifth generation) wireless communication systems 
thus the study of path loss model in the 5G mmWave frequencies are critical. With the evolution of 5G, many methods have been 
proposed to predict path loss with high precision. In this paper we pursue at providing a clear knowledge about path loss in the 5G to 

the researchers and we present many papers that are based on machine learning, deep learning, neural network and propagation 

measurement based approach. Furthermore, we summarized the main results of most research related to the research of the main path 
loss models Close-in (CI), and Alpha, Beta, Gamma (ABG) or Floating Intercept (FI) and paper that discussed 3-D ray tracing 

method in the 5G from 2018 to 2021 in clear and precise manner.  
 

Keywords: mmWave, 5G, Path loss models, Propagation measurements 

Milimetrik Dalga Kanallarında Yol Kaybı Modelleri Üzerine Kısa Bir 

Derleme 

Öz 

Milimetre dalga (mm-dalga) haberleşmesi, yüksek bant genişliğine ve buna bağlı olarak yüksek hızda veri iletişimine olanak tanıması 

nedeniyle yeni nesil haberleşme sistemleri için umut verici seçeneklerden biridir. Ancak, birçok çalışmaya göre, mm-dalga 

frekanslarında özellikle yol kaybı açısından uygulama sorunları vardır. Bu nedenle mm-dalga ağlarının etkin ve güvenilir bir şekilde 

çalışmasını sağlamak ve sürekli olarak yüksek veri hızları elde etmek için yol kaybı dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, mm-dalga 

kanalının yayılma özelliklerinin ve yol kaybı modellerinin doğru bir biçimde belirlenmesi 5. nesil kablosuz iletişim sistemlerinin 

gelişimi için oldukça önemlidir. 5G sistemlerinin gelişimi ile yol kaybını yüksek doğruluk ve hassasiyetle tahmin etmek için birçok 

yöntem önerilmiştir. Bu derleme çalışmasında araştırmacılara, 5G’de yol kaybı hakkında bilgi sağlamak hedeflenmiş, makine 

öğrenmesi, derin öğrenme, sinir ağları ve yayılım ölçümü yaklaşımına dayanan birçok çalışma sunulmuştur. Ayrıca, 2018-2021 yılları 
arasında yapılmış, CI, ABG veya FI gibi temel yol kaybı modellerini, 5G’de üç boyutlu ışın izleme yöntemlerini inceleyen çalışmalar 

açık ve anlaşılır bir biçimde özetlenmiştir. 
 

 

Anahtar Kelimeler: mm-dalga, 5. Nesil, Yol kaybı modelleri, Yayılım ölçümleri 
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Abstract 

Designers regularly use Finite Impulse Response (FIR) filters to fulfil the need for current electronic design applications such as 

signal or image processing and digital communications because of the remarkable selectivity computational efficiency. Fast and 

efficient information processing requires a dedicated microprocessor or a digital signal processor that may not always be available or 

provide enough performance. In such scenarios, designers can configure FPGAs for processing digitized signals. One of the most 
popular signal processing applications is filtering. Unlike the Infinite Impulse Response (IIR) filters, FIR filters do not have analog 

equivalent circuits. For this purpose, continuous time-discrete time conversion is not possible with the help of transforms. Because 

analog filters cannot have a finite pulse response, the design methods of FIR filters can be made as windowing method, pulse response 

truncation, and optimal filter design method. In light of this information, it aims to digitally separate two signals with different 

frequencies (2.4 kHz and 4.2 kHz), which are given to the input as analog, to obtain the desired information signal and suppress other 

signals. We preferred to use LabVIEW graphical programming language to get the digital FIR filter coefficients. We selected 

rectangular windowing, set the digital filter's sampling frequency as 18720 Hz, and determined the filter's coefficient with high-

frequency resolution as 24. Using filter coefficients in the real-time FPGA-VHDL environment, we showed the performance and 

resource consumption. LabVIEW is used for simulation as well as obtaining filter coefficients. In addition, we compared both 

simulation and real-time FPGA-VHDL application output wave-forms and examined both platforms' advantages and disadvantages. 

Keywords: Digital filter design, Finite Impulse Response (FIR), FPGA-VHDL, LabVIEW Environment 

LabVIEW Ortamını Kullanarak Yüksek Frekans Çözünürlüklü FIR 

Bant Geçiren Filtrenin FPGA Tasarımı 

Öz 

Tasarımcılar, dikkate değer hesaplama verimliliği nedeniyle sinyal veya görüntü işleme ve sayısal iletişim gibi mevut elektronik 

tasarım uygulamalarına olan ihtiyacı karşılamak için düzenli olarak sonlu dürtü yanıtına (FIR) sahip filtreleri kullanılırlar. Verilerin 

hızlı ve verimli bir şekilde işlenmesi için her zaman mevcut olmayan veya yeterli performans sağlamayan özel bir mikroişlemci veya 

sayısal sinyal işlemcisi gerektirir. Bu tür senaryolarda tasarımcılar, sayısala çevrilmiş sinyalleri işlemek için FPGA’lerin yeniden 

yapılandırılabilir özelliğinden yararlanırlar.  En popüler sinyal işleme uygulamalarından biri filtrelemedir. Sonsuz darbe yanıtlı (IIR) 

filtrelerin aksine, FIR filtrelerin analog eşdeğerleri yoktur. Bu amaçla dönüşümler yardımıyla sürekli – zaman, ayrık – zaman 

dönüşümü mümkün değildir. Analog filtreler sonlu bir darbe yanıtına sahip olmadığından, FIR filtrelerin tasarım yöntemleri; 

pencereleme yöntemi, darbe yanıtı kesme ve optimal filtre tasarım yöntemi olarak yapılabilir. Bu bilgiler ışığında girişe analog olarak 

verilen farklı frekanstaki (2.4 Khz ve 4.2 Khz) iki sinyali sayısal olarak ayırarak istenilen bilgi sinyalinin elde etmeyi ve diğer 

sinyalleri bastırmayı amaçlayan bir filtre tasarımı sunulmuştur. Sayısal filtrenin katsayılarını elde etmek için LabVIEW grafiksel 

programlama dilini kullanmayı tercih ettik. Tasarladığımız filtrenin yüksek frekans çözünürlüğü ile katsayısını 24, örnekleme 

frekansını 18720Hz ve filtreleme işlemi için dikdörtgen pencereleme yöntemini kullandık. Gerçek-zamanlı FPGA-VHDL ortamında 

belirlediğimiz filtre katsayılarını kullanarak performans ve kaynak tüketimini gösterdik. LabVIEW, benzetim ve filtre katsayılarını 

elde etmek için kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, hem benzetim hem de gerçek zamanlı FGPA-VHDL uygulaması çıkış dalga 

formlarını karşılaştırdık ve her iki platformun avantaj ve dezavantajlarını inceledik 
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 Öz 

Bir iş, aynı işlemi yapabilen makinaların herhangi birisinde işlem görebiliyor ise bu makinalar, paralel makinalar olarak 
adlandırılmaktadır. Eğer paralel makinaların bir iş için işlem süreleri farklılık gösteriyorsa bu makinalar ilişkisizdir. İlişkisiz paralel 
makine çizelgeleme problemi (UPM) hem endüstride yaygın bir uygulama alanına sahip olması hemde esnek atölye tipi çizelgeleme 
problemi gibi daha karmaşık problemlerin alt problemi olması nedeniyle çizelgeleme literatüründe önemli bir yere sahiptir. Problemin 

işlem süreleri, hazırlık süreleri, müşteri terminleri gibi parametrelerinin değerlerini kesin olarak belirlemek zordur. Bu parametreler 

taleplerin ve termin tarihlerinin müşteri tarafından son anda değiştirilmesi, makine arızaları, hammadde temininde aksamalar gibi pek 
çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. UPM doğası gereği stokastik bir yapıya sahiptir ve nedenle literatürde problemi 

deterministik olarak ele alan çok sayıda çalışmanın yanısıra stokastik olarak ele alan çalışmalar da mevcuttur. Ancak problemi stokastik 

olarak ele alan çalışmaların çoğu işlem sürelerinin stokastik olması durumunu incelemişlerdir. Bu çalışmada ise literatürün genelinden 
farklı olarak sıra bağımlı hazırlık sürelerini stokastik olarak ele almanın katkısı araştırılmıştır. Sıra bağımlı hazırlık süreli stokastik UPM 

için iki aşamalı stokastik programlama yaklaşımı kullanılmıştır. Stokastik problem için bir matematiksel model önerilmiştir. Önerilen 

modelin etkinliği rassal türetilen test problemleri üzerinde gösterilmiştir. Öncelikle tüm test problemleri parametrelerin deterministik 
olduğu varsayımı ile deterministik model ile çözülmüş ve çizelgeler elde edilmiştir. Daha sonra sıra bağımlı hazırlık süreleri stokastik 

olarak ele alınmış ve problemler önerilen stokastik model ile çözülmüştür. Son olarak her bir problem için sıra bağımlı hazırlık süresini 

stokastik ele almanın katkısı hesaplanmıştır. Yapılan testler, sadece 10 işin olduğu küçük boyutlu problemler için bile problemi stokastik 
olarak ele almanın son işin tamamlanma zamanını ortalama yüzde %0,305 kısalttığını ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: İlişkisiz parallel makina çizelgeleme problemi, İki aşamalı stokastik programlama, stokastik sıra bağımlı hazırlık 

süreleri.   

A Mathematical Model for Stochastic Unrelated Parallel Machine 

Scheduling Problem 
Abstract 

If a job can be processed by any machines that can do the same operation, these machines are called parallel machines. If parallel 

machines have different processing times for a job, these machines are unrelated. The unrelated parallel machine scheduling problem 
(UPM) has an important place in the scheduling literature because it has a wide application area in the industry, and it is a sub-problem 

of more complex problems such as flexible job-shop scheduling problem. It is difficult to precisely determine the values of the 

parameters of the problem, such as processing times, setup times, due dates. These parameters may vary depending on many factors, 
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such as changes in demands and due dates by the customer at the last moment, machine malfunctions, and disruptions in raw material 

supply. For this reason, UPM has a stochastic structure by nature, and there are many studies in the literature that deal with the problem 
as deterministic, as well as studies that deal with it as stochastic. However, most of the studies dealing with the problem as stochastic 
have examined the case of stochastic processing times. In this study, unlike the general literature, the contribution of handling the 

sequence-dependent setup times as stochastic was investigated. A two-stage stochastic programming approach is used for stochastic 
UPM with sequence-dependent setup time. A mathematical model is proposed for the stochastic problem. The effectiveness of the 
proposed model is demonstrated on randomly generated test problems. First of all, all test problems were solved with a deterministic 

model, assuming that the parameters were deterministic, and schedules were obtained. Then, the sequence-dependent setup times were 
handled stochastic, and the problems were solved with the proposed stochastic model. Finally, the contribution of stochastic handling 
of the sequence-dependent setup time for each problem is calculated. Tests have revealed that even for small-sized problems with only 

10 jobs, treating the problem as stochastic shortens the completion time of the last job by an average of 0.305%. 
 

Keywords: Unrelated parallel machine scheduling problem, Two-stage stochastic programming, stochastic sequence-dependent setup 

times. 
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Abstract – Agent-based modeling is a new technique used to understand social processes facing in the social sciences. The 
agent-based model is a model in which agents are used to represent the actors of the social world. When simulations of models 
for social sciences are performed, information about social processes is obtained and future outcomes of those processes are 
anticipated by using agents. Agent based modeling has also become increasingly popular in the education domain. It is 
possible to represent students' interactions with each other and their teachers where the teacher and students are programmed as 
agents in a simulation environment. In the present study, the school environment is represented in a simulation environment 
and students having undesired behaviors and their interactions with classmates are observed in this environment in order to 
investigate the relationship between the attitudes of parents and the undesired behaviors of primary school students. If there are 
students having undesired behaviors in the class environment, it is needed to examine the  cause of undesired behaviors.  
Solving problems in the classroom mostly depends on the families.   
 
Keywords – Agent-based modeling, simulation, education, undesired behaviors, parental attitudes 
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Abstract 

This paper discusses a recent disturbance suppression technique namely, active disturbance rejection control (ADRC). The technique 

is one of the recently applied control scheme in various sectors of industry and several areas of research. The methodology is 

elaborated with an in depth theoretical perspective. Furtherore, the control techniques are categorized by some criteria. The paper 

aims to express the control techniques of ADRC from two perspectives that are controller’s perspective and application perspective.  

 

  

 

Keywords: Active Disturbance Rejection Control (ADRC), disturbance suppression, total disturbance, nonlinear control, robustness  

Aktif Bozucu Bastırma Tekniğinin Teorik Açıdan İncelenmesi 

Öz 

 

Bu makale, yeni bir bozucu bastırma tekniği olan aktif bozucu bastırma kontrolünü (ADRC) tartışmaktadır. Teknik, çeşitli endüstri 

sektörlerinde ve çeşitli araştırma alanlarında son zamanlarda uygulanan kontrol şemalarından biridir. Metodoloji, derinlemesine teorik 

bir bakış açısıyla detaylandırılmıştır. Ayrıca, kontrol teknikleri bazı kriterlere göre sınıflandırılmıştır. Bu makale, ADRC'nin kontrol 

tekniklerini kontrolör perspektifi ve uygulama perspektifi olmak üzere iki perspektiften ifade etmeyi amaçlamaktadır. 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Aktif bozucu bastırma kontolü, bozucu bastırma, total bozucu, gürbüzlük 
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Derin Öğrenme Kullanarak Tiroid Kanseri Teşhisi 
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Öz 

 

Geçmişten günümüze yapay zekanın kullanım alanları giderek artmaktadır ve en çok kullanılan alanlardan biri de sağlık sektörüdür. 

Özellikle tıbbi görüntülerin işlenmesinde oldukça başarılı sonuçlar vermesi ile bir yapay zekâ algoritması olan derin öğrenme, bu 

görüntülerin işlenmesi ve yorumlanması konusunda sıkça tercih edilmektedir. Son yıllarda dünya çapında artan kanser oranlarıyla 

birlikte gelişen görüntüleme teknikleri bu hastalıkların teşhisi ve tanısı konusunda uzmanlara oldukça faydalı hale gelmiştir. Bu 

çalışmanın temel amacı sitopatologlar tarafından manuel olarak yapılan teşhis etme biçiminden esinlenerek derin öğrenmeye dayalı bir 

çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu algoritma bir derin öğrenme mimarisi olan evrişimsel sinir ağı kullanılmıştır Evrişimsel sinir ağı, tanısal 

olarak ilgili görüntü bölgelerini tanımlayarak önceden belirlenen malignite skolarlarını atar ve bu sayede malignite tahmini yapılır. 

Deneysel sonuçlar önerilen çalışmanın uzmanlarla karşılaştırılabilir bir performans elde ederek sitopatologlara ikinci bir görüş 

sağlayabildiğini ve iş yükünü azalttığını göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Evrişimsel Sinir Ağı, Yapay Zeka, Tiroid Kanseri. 

Diagnosing Thyroid Cancer Using Deep Learning 
Abstract 

From past to present, the usage areas of artificial intelligence are increasing and one of the most used areas is the health sector. Deep 

learning, which is an artificial intelligence algorithm with its very successful results in the processing of medical images, is frequently 

preferred for the processing and interpretation of these images. Imaging techniques, which have developed with the increasing cancer 

rates worldwide in recent years, have become very useful to experts in the diagnosis and diagnosis of these diseases. The main purpose 

of this study is to carry out a deep learning-based study inspired by the manual diagnosis method by cytopathologists. This algorithm is 
used in convolutional neural network, which is a deep learning architecture. Convolutional neural network defines diagnostically 

relevant image regions and assigns predetermined malignancy scolars, and thus malignancy prediction is made. Experimental results 

show that the proposed study can achieve a performance comparable to that of experts, providing cytopathologists with a second opinion 

and reducing their workload. 

 

Keywords: Deep Learning, Convolutional Neural Network, Artificial Intelligence, Thyroid Cancer. 
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Seda Kul1*, Ahmet Sayar2 

1 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kocaeli, Türkiye (ORCID: 0000-0002-7481-3560) 
2 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kocaeli, Türkiye (ORCID 0000-0002-6335-459X) 

 

Öz 

Trafik yönetimi ve bilgi sistemlerinin trafik akışını doğru sağlayabilmesi için çeşitli sensörler ve kameralar kullanarak trafik hakkında 

bilgi edinmesi hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda video kameralar son yıllarda trafik gözetim ve kontrolünde yaygın  ve aktif 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada araçlar boyutlarına göre üç kategoriye ayrılarak sınıflandırılmıştır. Oluşturduğumuz 

trafik video görüntüleri üzerinde Yapay Sinir Ağları, Destek Vektör Makineleri ve Adaboost sınıflandırıcıları ile eğitim 

gerçekleştirilmiş ve performansları karşılaştırılmıştır.  

  

 

Anahtar Kelimeler: Araç sınıflandırma, Akıllı trafik yönetimi, Yapay Sinir Ağları, Destek Vektör Makineleri ve Adaboost, İkili imge 

bölge özellikleri.   

Evaluation of Vehicle Classification with Artificial Neural Networks, 

Support Vector Machines, and AdaBoost Algorithm 

Abstract 

It is vital for traffic management and information systems to obtain information about the traffic using various sensors and cameras in 

order to provide the traffic flow correctly. In this context, video cameras have been widely and actively used in traffic surveillance 

and control in recent years. In this study, vehicles were classified into three categories according to their sizes. Training  was carried 

out with Artificial Neural Networks, Support Vector Machines and Adaboost classifiers on the traffic video images we created and 

their performances were compared.  

  

 

Keywords: Vehicle classification, Intelligent traffic management, Neural Networks, Support Vector Machines and Adaboost, Binary 

image region properties. 
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Öz 

Aralık 2019’da Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (COVID-19) pandemisi olarak bilinen sağlık krizi, her 

ne kadar tıbbi alanlarla doğrudan alakalı olsa da mevcut teşhis ve tedavi yöntemleri üzerine yapılan çalışmalar. Bilgisayar 

bilimlerinden araştırmacıların da bu tedavi yöntemlerinden esinlenerek çalışmalar yapmasını mümkün kılmıştır. Geçtiğimiz yıl immün 

ya da konvelesan plazma adı verilen tedavi yöntemini referans alan yeni bir meta-sezgisel algoritma olan İmmün Plazma algoritması 

(IP algoritması ya da IPA) sunulmuştur. Bu çalışmada, IP algoritması bilişsel radyo ağlarında aynı zaman diliminde birden fazla 

bilişsel radyo kullanıcısının yayın yaptığı kanal atama probleminin özellikleri dikkate alınarak modifiye edilmiş ve bilişsel radyo 

kullanıcılarının aynı zaman dilimi içerisinde farklı kanalları kullanmalarını sağlamak amacıyla bir yöntem geliştirilerek bahsedilen 

problemin çözümündeki performansı incelenmiştir. Ayrıca, önerilen IPA temelli yöntem ile elde edilen sonuçlar Kaba Kuvvet arama 

ile elde edilen sonuçlar kullanılarak karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları IP algoritmasının bahsedilen arama yöntemine kıyasla 

daha başarılı sonuçları elde edebileceğini göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Meta-sezgiseller, immün plazma algoritması, kanal atama.   

Solving Multiuser Channel Assignment Problem in Cognitive Radio 

Networks with Immune Plasma Algorithm 

Abstract 

The health crisis, known as the coronavirus (COVID-19) pandemic, which started in China in December 2019 and affected the whole 

world, although it is directly related to medical fields, studies on current diagnosis and treatment methods. It has made it possible for 

researchers from computer science to work inspired by these treatment methods. Last year, a new meta-heuristic algorithm, the 

Immune Plasma algorithm (IP algorithm or IPA) was presented, which references the treatment method called immune or 

convalescent plasma. In this study, the IP algorithm was modified by considering the characteristics of the channel assignment 

problem in which more than one cognitive radio user broadcasts in the same time zone in cognitive radio networks, and a method was 

developed to enable cognitive radio users to use different channels in the same time zone and its performance in solving the 

mentioned problem was examined. In addition, the results obtained with the proposed IPA-based method are compared using the 

results obtained by Brute Force search. The comparison results showed that the IP algorithm can achieve more successful results 

compared to the mentioned search method. 

 

Keywords: Meta-heuristics, immune plasma algorithm, channel assignment, 
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Abstract 

In this study, electromagnetic wave propagation frequencies are investigated in four different photonic crystal structures, three of which 

are tripartite and one of which is bipartite. In addition, the effects of part lengths and material property parameters (ε, µ) of these 

structures on electromagnetic wave frequencies are examined. The photonic crystal structures are one-dimensional (1D) and the parts 

of these structures have different lengths. Differences in the part lengths allow the electromagnetic wave frequencies to be adjusted. The 

material property parameters of each part of the photonic crystal structures change in the x-axis direction and the default values of these 

parameters theoretically change from 1 to 2. The values for the first three modes of electromagnetic wave frequencies obtained for four 

different photonic crystal structures are different from each other. The lowest values of the electromagnetic wave frequencies are 

obtained for the first photonic crystal structure (S1) with the shortest first and second part lengths.  

 

Keywords: Electromagnetic wave, Frequency analysis, Maxwell’s equations, Photonic crystals.   

Ayarlanabilir Parça Uzunluklarına Sahip 3-Parçalı Fotonik 

Kristallerde Elektromanyetik Dalgaların Frekans Analizi  

Öz 

Bu çalışmada, üçü 3-parçalı ve biri 2-parçalı olmak üzere dört farklı fotonik kristal yapıda elektromanyetik dalga yayılımı frekansları 

incelenmektedir. Ayrıca, bu yapıların parça uzunluklarının ve malzeme özelliği parametrelerinin (ε, µ) elektromanyetik dalga frekansları 

üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Fotonik kristal yapılar tek boyutlu (1D) olup bu yapılara ait parçalar farklı uzunluklara sahiptir. 

Parça uzunluklarındaki farklılıklar elektromanyetik dalga frekanslarının ayarlanabilmesine olanak sağlamaktadır. Fotonik kristal 
yapıların her bir parçasının malzeme özelliği parametreleri x-ekseni doğrultusunda ve bu parametrelerin varsayılan değerleri teorik 

olarak 1'den 2'ye doğru değer alacak biçimde değişmektedir. Dört farklı fotonik kristal yapı için elde edilen elektromanyetik  dalga 

frekanslarının ilk üç moduna ilişkin değerler birbirinden farklıdır. Elektromanyetik dalga frekanslarının en düşük değerleri, en kısa 

birinci ve ikinci parça uzunluğuna sahip birinci fotonik kristal yapı (S1) için elde edilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik dalga, Frekans analizi, Maxwell denklemleri, Fotonik kristaller. 
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Öz 

Sis hesaplama, IoT uç cihazlar ve bulut arasındaki katmanda cihaz üstünde gerçekleşen bilişimi ifade eder. Sis bilişimin temelinde sis 

düğümleri yatar. Sis düğümleri coğrafi olarak dağınık durumda bulunan, zengin kaynaklı, ağın herhangi bir yerine 

konumlandırılabilecek cihazlardır. Sis düğümleri, yönetimi basitleştiren, güç ve alan gereksinimlerini azaltan birleştirilmiş bilgi işlem, 

ağ ve depolama alanına sahiptir. Bununla birlikte, sis hesaplama hala emekleme aşamasındadır ve hala açık problemler vardır. IoT 
uygulamalarında ağ geçidi ve uç düğümler, uçta gerçek zamanlı analiz gerektiren işlemlerde, verilerin sıkıştırılması işleminde ve bulut 
ile iletişimde meydana gelen gecikme için yetersiz kalmaktadır. Makalede, sis hesaplamada sis düğümlerinin rolü ve sis düğüm 

mimarisine odaklanarak bu problemlerin çözümü için detaylı analizler ve çözüm önerileri ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sis hesaplama, IoT, Sis düğümleri, Sis düğüm mimarisi. 

The Role and Architecture of Fog Nodes in Fog Computing 

Abstract 

Fog computing refers to on-device computing at the layer between IoT edge devices and the cloud. Fog nodes are the basis of fog 

computing. Fog nodes are geographically dispersed, resource-rich devices that can be located anywhere in the network. Fog nodes 

have unified compute, network and storage that simplifies management and reduces power and space requirements. However, fog 

computing is still in its infancy and there are still open problems. In IoT applications, gateway and edge nodes are insufficient for 
latency in operations that require real-time analysis at the edge, compression of data, and communication with the cloud. In the article, 

the role of fog nodes in fog computing and focusing on fog node architecture, detailed analyzes and solution proposals for the solution 

of these problems are presented. 

 

Keywords: Fog computing, IoT, Fog nodes, Fog node architecture. 
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Abstract 

The fifth generation (5G) mobile communications systems demands millimeter wave (mmWave) bands of the spectrum beside the 

current sub-6 GHz frequencies. Allocation of mmWave frequencies to the cellular systems will ensure more capacity and higher speed 

links. For the last few years wireless communications societies in industry and academia have put significant research effort to 

develop novel and efficient antenna architectures. We need brand-new antenna structures than can overcome the challenges of 5G 

communications environment such as high propagation loss of mmWaves and the large signal demand of the planned networks.  In 

this paper, a microstrip mmWave antenna array for 5G mobile phone terminals is introduced. First, the single antenna element with 

the rectangular patch radiator is investigated. The numerical investigation is carried out with a full-wave electromagnetic solver. The 

single antenna design operates between 27.1 GHz –  28.95 GHz frequencies. The proposed antenna based on microstrip approach 

shows low profile characteristics without compromising performance. A maximum gain of ~7.7 dBi is achieved within the operation 

band. Then eight-element phased array implementation of the proposed antenna is analyzed. Uniformly spaced linear array method is 

used with ~𝜆/2 spacing in the configuration. The eight-element array boosts the maximum total gain value up to ~ 15 dBi, and yields 

beam steering at broadside up to ∓50° with low side lob levels (SLL). Furthermore, the proposed phased array design is compact with 

the dimensions of 10 mm × 48.6 mm × 0.51 mm, and therefore it is compatible with the mmWave band radio frequency integrated 

circuit (RFIC) transceivers. 

 

Keywords: Phased array, millimeter-wave antenna, fifth generation, 5G. 

 

 

5G Mobil İletişim için Milimetre Dalga Sekiz Elemanlı Faz Dizisi 

Anten Geliştirme 
Öz 

Beşinci nesil (5G) mobil iletişim sistemleri, mevcut 6 GHz altı frekans bölgesinin yanı sıra spektrumun milimetre dalga (mmDalga) 

bantlarını da talep ediyor. Hücresel sistemlere mmDalga frekanslarının tahsisi, daha fazla kapasite ve daha hızlı bağlantılar 

sağlayacaktır. Son birkaç yıldır endüstri ve akademideki kablosuz iletişim toplulukları, yeni ve verimli anten mimarileri geliştirmek 
için önemli bir araştırma çabası içine girdiler. Yüksek mmDalga yayılma kaybı ve planlanan ağların büyük sinyal talebi gibi 5G 

iletişim ortamının zorluklarının üstesinden gelebilecek yepyeni anten yapılarına ihtiyacımız olduğu açık. Bu çalışmada, 5G cep 

telefonu terminalleri için bir mikroşerit mmDalga anten dizisi geliştirilmiştir. İlk olarak, dikdörtgen yama yapıdaki tek anten elemanı 

incelenmiştir. Benzetim çalışmaları tam dalga elektromanyetik çözücü ile gerçekleştirilmiştir. Tek anten tasarımı 

27.1 GHz –  28.95 GHz frekansları arasında çalışmaktadır. Mikroşerit yaklaşım ile geliştirilen önerilen anten, performanstan ödün 

vermeden düşük boyut profil özelliği göstermektedir. Anten, haberleşme bandında maksimum ~7.7 dBi kazanç elde etmektedir. Daha 

sonra önerilen antenin 8 elemanlı faz dizisi uygulaması analiz edilmiştir. Tasarımda ~𝜆/2 boşluk bırakılarak düzgün aralıklı lineer dizi 

yöntemi kullanılmaktadır. Sekiz elemanlı dizi, maksimum toplam kazancı ~ 15 dBi’ye kadar artırmakta, düşük yan lob seviyeleri 

(YLS) ile ∓50°’ye kadar huzme yönlendirme sağlamaktadır. Ayrıca, önerilen aşamalı dizi tasarımı, 10 mm × 48.6 mm × 0.51 mm 

boyutlarında kompakttır, ve bu nedenle mmDalga bant radyo frekansı entegre devre (RFIC) alıcı-vericileri ile uyumludur. 
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Özet – Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 için standart tanı yöntemi olarak bildirilen yöntemler arasında en yaygın 

kullanılanı, SARS-CoV-2 real time polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) testidir.  Yöntem 

uygulandıktan sonra, PCR veri dosyalarının uzman hekim tarafından analiz edilerek sonuçların web tabanlı Laboratuvar Bilgi 

Yönetim Sistemi’ne aktarılması gerekmektedir.  Bu testlerin hızlı şekilde sonuçlandırılması ve hatasız olarak sisteme aktarılması 

COVID-19 tanı, tedavi ve takibi için oldukça önemli bir basamaktır. CAtenA Smart PCR (Ventura, Ankara, Türkiye), PCR veri 

dosyalarını yapay zeka ile değerlendirerek uzman onayına sunan ve onaylanmış sonuçları Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi’ne 

aktarabilen web tabanlı biyoinformatik bir programdır. Bu çalışmanın amacı, CAtenA Smart PCR programı tarafından 

gerçekleştirilen ön değerlendirme sonuçlarının uzman hekim analiz sonuçları ile uyumunun araştırılmasıdır. Bu amaçla, Meram 

Devlet Hastanesi COVID-19 PCR Laboratuvarı’nda çalışılmış 846 PCR testi, CatenA’nın sunduğu ön değerlendirme ve uzman 

analiz sonuçları açısından karşılaştırılmıştır. CAtenA’nın verdiği negatif ön değerlendirme sonuçlarının uzman analizi ile %100, 

pozitif sonuçların ise %97.7 uyum sağladığı belirlenmiştir. CAtenA’nın PCR tekrarı önerdiği 84 test sonucunun %96.4’ü uzman 

analizi tarafından negatif, %3.6’sı pozitif olarak sonuçlandırılmıştır. McNemar-Bowker istatistik analizine göre CAtenA ile 

uzman analizi arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir ( χ² = 84,2; p = 0,0001). Sonuç olarak, CAtenA programının test tekrarı 

konusunda iyileştirilmesi gerektiği düşünüldü. 
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Manufacturing-Production Systems and Their Importance - 

Evaluation of Flexible Manufacturing Systems (FMS)  
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Abstract 

Flexible manufacturing systems, transitional or absolute customer to encounter the various requirements and preferences, helping to 
protect organizations which in the circumstances of competitive environment in eachother exactly known always to created, are 

constructed as a structure that could really keep producing various products and services with minor modifications. Computers are used 

to help manufacturing lines. This research provides the literature review of manufacturing-production systems, categorisation of 
manufacturing techniques, advanced manufacturing technologies, manufacturing process modeling, modeling definitions, and database 

organizational structures, data regulations and procurement for Flexible Manufacturing Systems-Techniques, and eventually the 
research conclusion and recommendation. Mostly with significant developments in the manufacturing sector, the database idea has 

become an essential and fundamental element of every type of production system. Its most fundamental tasks are the preservation and 

accessibility of services required to regulate industrial operations. This study also  utilizes a SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats) evaluation to explore the appropriateness of manufacturing techniques, Flexible Production systems in 

industrial manufacturing automated processes. The highlighted elements indicate manufacturing systems' considerable potential to 

address advanced manufacturing modernization challenges.  
 

Keywords: Flexible Manufacturing Systems,  Manufacturing-Production, Manufacturing systems, SWOT Analysis 

İmalat-Üretim  Sistemleri ve Önemi - Esnek İmalat Sistemlerinin 

(EİS-EÜS) Değerlendirilmesi  

Öz 

Esnek üretim sistemleri, ara veya nihai tüketicinin farklı talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek, rekabet koşullarında kendilerini koruyan 
işletmelerde şimdiye kadar yapılmış, yapılacak küçük değişikliklerle farklı mal ve hizmetler üretebilecek bir sistem olarak 

tasarlanmaktadır. Üretim hatları bilgisayar desteklidir. Bu araştırma, imalat sistemleri, imalat tekniklerinin sınıflandırılması, ileri imalat 

teknolojileri, imalat süreci modellemesi, modelleme tanımları ve veri tabanı organizasyon yapıları, Esnek İmalat Teknikleri için veri 
düzenlemeleri ve tedariki ile ilgili literatür taraması ve nihayetinde araştırma sonucu ve tavsiyesi sunmaktadır. İmalat sektöründeki 

önemli gelişmelerle birlikte, veri tabanı fikri her tür üretim sisteminin vazgeçilmez ve temel bir unsuru haline geldi. En temel görevleri, 
endüstriyel operasyonları düzenlemek için gerekli hizmetlerin korunması ve erişilebilir olmasıdır. Bu çalışma aynı zamanda endüstriyel 
üretim otomatik süreçlerinde üretim tekniklerinin ve Esnek Üretim sistemlerinin uygunluğunu araştırmak için bir SWOT-GZFT (Güçlü 

Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) değerlendirmesinden yararlanmaktadır. Vurgulanan unsurlar, üretim sistemlerinin ileri 
üretim modernizasyon zorluklarını ele alma potansiyelini göstermektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Esnek İmalat Sistemleri, İmalat-Üretim, İmalat Sistemleri, SWOT-GZFT Analizi. 
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Abstract 

Especially in the foams used in sectors such as furniture, mattress, automotive, textile, deformation occurs depending on time and load. 

This situation leads to a decrease in customer satisfaction. In order to solve this problem, a machine has been developed to eliminate 

internal irregularities with the sponge block crushing method in order to eliminate the formations such as sticky or irregularity of the 

voids/channels in the inner structure of the sponge blocks after curing and to minimize the deformation that will occur in the short term 
after production. In this study, structural analysis was carried out for the geometric optimization of the parts that make up the crushing 

machine designed. For this purpose, linear static analysis of foam crusher parts is realized and maximum Von Misses stress, deformation, 

the factor of safety results and necessary optimization locations are determined via ANSYS Workbench software. The obtained results 

are presented in graphics.  
 

 

Keywords: Foam crusher, Finite element analysis,  Structural analysis, Stress analysis 

Endüstriyel Sünger Ezme Makinesinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle 

Yapısal Analizi 
Öz 

Özellikle mobilya, yatak, otomotiv, tekstil gibi sektörlerde kullanılan süngerlerde zamana ve yüke bağlı olarak deformasyon meydana 

gelmektedir. Bu durum müşteri memnuniyetinin azalmasına neden olmaktadır. Bu sorunu çözmek için sünger blokların iç yapısındaki 

boşlukların/kanalların yapışkanlık veya düzensizlik gibi oluşumların giderilmesi; kürleme ve üretim sonrası kısa vadede oluşacak 

deformasyonu en aza indirmek amacıyla sünger blok ezme yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışma ile  ile sünger iç düzensizlikleri ortadan 
kaldıracak bir ezme makinesi geliştirilmiştir. Bu çalışmada tasarlanan kırma makinesini oluşturan parçaların geometrik optimizasyonu 

için yapısal analiz yapılmıştır. Bu amaçla sünger ezme makinası parçalarının  lineer statik analizi yapılarak ANSYS Workbench yazılımı 

ile maksimum Von Misses gerilmesi, deformasyonu, emniyet katsayısı sonuçları ve gerekli optimizasyon bölgeleri belirlenmiştir. Elde 
edilen sonuçlar grafiklerle sunulmuştur.  
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Abstract  

 

Phenolic acid decarboxylase (PAD) catalyzes the decarboxylation of hydroxycinnamic acids such as p-coumaric acid and 

caffeic acid to 4-vinylphenol and 4-vinylcatechol, respectively. These vinyl-derivatives can react covalently with other 

molecules (e.g. anthocyanins) to giving rise new chemical compounds such as pyranoanthocyanins in wine. Moreover, 4-

vinylphenol can be used in perfumery, food and beverage industries as a safe flavoring substance.  This study describes a 

strategy for  4-vinylphenol and 4-vinylcatechol production using recombinant  Escherichia coli harboring Bacillus subtilis 

PAD gene. Different culture parameters [E. coli strains rpoA14 (DE3) and BL21 Star™ (DE3), medium components, induction 

points (4h, 5h, 6h)] have been tested on the production of these vinyl-derivatives. The cultures have been sampled at 1d, 2d and 

3d post-induction for product quantification. By optimizing the culture conditions, increased titers of 4-vinylphenol and 4-

vinylcatechol from E. coli cells have been obtained in 20 g/L glucose supplemented AMM medium. These results suggest that 

E. coli is a suitable host for the production of these compounds.  
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Abstract 

In this study, reinforcement learning control algorithms for an unmanned aerial vehicle capable of vertical take-off and landing are 
examined. A number of numerical simulations were carried out on the attitude control of the system and the results were discussed. 

Performance evaluation of the proposed learning-based control method has been carried out.  
 
  
 
Keywords: Model-free control, Reinforcement Learning Algorithms, Control Application, Stability, Unammaned Aerial Vehicles 

Pekiştirmeli Öğrenme Algoritmaları ile İnsansız Hava Aracının Duruş 

Dinamiklerinin Kontrolü 

Öz 

Bu çalışmada, dikey kalkış ve iniş yapabilen insansız bir hava aracı için pekiştirmeli öğrenme kontrol algoritmaları incelenmiştir. 

Sistemin durum kontrolü üzerinde bir takım sayısal benzetimler gerçekleştirilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. Önerilen öğrenmeye dayalı 
kontrol yönteminin performans değerlendirmesi yapılmıştır. 
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Öz 

Chatbot yani sohbet robotu; kullanıcıların bilgisayar ile sesli veya yazılı olarak iletişime geçtiği bir uygulamadır.  Günümüzde 
chatbotlar yaygın olarak birçok sektörde kullanılmaktadır. Chatbotlar kural tabanlı ve makine öğrenme temelli olmak üzere temel olarak 

iki şekilde tasarlanmaktadır. Bu çalışmada gerçek bir işletmenin çağrı merkezi işlemlerini yönetebilmek adına  makina öğrenimi ile 

çeşitli doğal dil işleme (NLP) teknikleri kullanılarak bir chat bot tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu sohbet robotunun geliştirilmesindeki 

temel amaç kullanıcıların firma veya firma ürünleri hakkındaki soru veya soruları karşısında bir çalışana ihtiyaç duymadan hızlı ve 

efektif bir şekilde çözüm bulmasıdır.  Bu sohbet robotunda kullanıcı sorular sorarak girdiler oluşturmaktadır. Bu girdilere yanıt olarak 

ise veri setinde uygun alan altındaki oluşturulmuş responses alanı cevap olarak kullanıcıya dönmektedir. Veri setinde ise niyet, bu niyete 

ait olan patern ve verilmesi gereken cevaplar bulunan bir json dosyası kullanılmaktadır. Veri setini oluşturan patern ve cevaplar firmanın 

sıkça sorulan sorular (S.S.S) bölümüyle birlikte, firmanın çağrı merkezine gelen telefon konuşmaları ve whatsApp müşteri hizmetleri 

hattındaki veriler ile oluşturulmuştur. Eğitilen model 32 gün boyunca her gün belli saat aralıklarında  canlı olarak devreye alınmış ve 

chatbotun sorulan sorulara karşın verdiği cevapların oldukça yüksek olduğu görülmüştür.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Chatbot, Yapay Zeka, BertModeli, NLP   

Artificial Intelligence Chatbot Development in Customer Service 

Management 

Abstract 

It is an application where users communicate with the computer by voice or in writing. Today, chatbots are widely used in many 

industries. Chatbots are basically designed in two ways: rule-based and machine learning-based. In this study, a chat bot design was 

carried out using machine learning and various natural language processing (NLP) techniques in order to manage the call center 

operations of a real business. The main purpose of the development of this chat robot is to find solutions quickly and effectively without 

the need of an employee in the face of questions or questions about the company or company products. In this chatbot, the user creates 
inputs by asking questions. In response to these inputs, the responses field created under the appropriate field in the data set returns to 
the user in response. In the dataset, a json file is used with the intent, the pattern belonging to this intent and the answers to be given. 

The pattern and answers that make up the data set were created with the frequently asked questions (FAQ) section of the company, 

phone calls from the company's call center and data from the whatsApp customer service line. The trained model was activated live at 

certain hours every day for 32 days and it was seen that the answers given by the chatbot were quite high despite the questions asked..  
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Abstract 

Demand forecasting and production planning are the main planning issues in industry. Poor forecasting and ineffective production 

planning procedures result in either excess inventories or unmet demand. In either case company faces with excessive losses. Over the 
past century, scientific management principles have been highly developed and can be used to solve these problems. However, many 

companies either lack engineering and management knowledge in this respect or are careless in applying already available forecasting 

and planning tools. This study presents a case application which illustrates the use of available management tools and shows how a 

significant amount of cost savings can be achieved by just applying basic tools and procedures. The paper can be useful for practicing 

engineers and production planning managers in future applications.  
.  
Keywords: Forecasting, production planning, EOQ, inventory management, safety stocks, food production.   

 

Bir Gıda Fabrikasında Üretim Planlama Süreçlerinin  

Analizi ve İyileştirilmesi 

Öz 

Talep tahmini ve üretim planlaması, endüstrideki ana planlama konularıdır. Yetersiz tahmin ve etkisiz üretim planlama prosedürleri, ya 

fazla stokla ya da karşılanmayan taleple sonuçlanır. Her iki durumda da şirket aşırı kayıplarla karşı karşıyadır. Geçen yüzyılda, bilimsel 

yönetim ilkeleri oldukça gelişmiş olup, bu sorunları çözmek için kullanılabilir. Ancak, birçok şirket bu konuda ya mühendislik ve 

yönetim bilgisinden yoksundur ya da halihazırda mevcut olan tahmin ve planlama araçlarını uygulamada dikkatsizdir. Bu çalışma, 

mevcut yönetim araçlarının kullanımını gösteren ve sadece temel araç ve prosedürleri uygulayarak önemli miktarda maliyet 

tasarrufunun nasıl sağlanabileceğini gösteren bir vaka uygulaması sunmaktadır. Bu makale, gelecekteki uygulamalarda mühendisler ve 

üretim planlama yöneticileri için yararlı olabilir. 
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Abstract 

This paper presents a procedure for modeling and analysis of maintenance operations in a factory. A canned food production facility 

was analyzed in detail and the effects of different maintenance policies on production system performance was determined. It was found 

that selection of an appropriate maintenance policy significantly reduced production costs and increased equipment availability, 

production line reliability and its output rate. The procedures outlined and the models used in this paper can be used by operational 

managers and maintenance engineers to increase performance of their production lines.  

 

Keywords: Production line, preventive maintenance, corrective maintenance, reliability centered maintenance, reliability.   

Bir Konserve Fabrikasında Bakım Politikalarının Üretim 

Maliyetlerine ve Sistem Güvenilirliğine Etkileri 

Öz 

Bu makale, bir fabrikadaki bakım işlemlerinin modellenmesi ve analizi için bir prosedür sunmaktadır. Bir konserve üretim tesisi detaylı 

olarak analiz edilmiş ve farklı bakım politikalarının üretim sistemi performansına etkileri belirlenmiştir. Uygun bir bakım politikasının 

seçilmesinin üretim maliyetlerini önemli ölçüde azalttığı ve ekipman kullanılabilirliğini, üretim hattı güvenilirliğini ve çıktı oranını 
artırdığı bulundu. Bu makalede özetlenen prosedürler ve kullanılan modeller, üretim hatlarının performansını artırmak için operasyon 

yöneticileri ve bakım mühendisleri tarafından kullanılabilir..  

 

Anahtar Kelimeler: Üretim hattı, önleyici bakım, düzeltici bakım, güvenilirlik merkezli bakım, güvenilirlik. 
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Development and Evaluation of Fire Resistant Railway Signalling Cable  
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Abstract – The railway signalling cable is designed for remote control and teletransmission in underground railway networks. It is 

very critical situation that the railway signalling cable continues to transmit data in the event of a fire.  In this study, the fire resistant 
test performance of railway signalling cable has been developmented and evaluated via experimental research. A standard railway 

signalling cable generally consists of conductor, insulation, laying-up, wrapping, screen, inner sheath, armour and outher sheath. The 

mica tape was added as one layer with 30% overlapping to produce desired fire resistant cable. First step, the railway signalling cable 

produced used only mica tape used, results show that the cable with mica tape is successful at 110 V. Also, it is not bad for the 250V 

as it seen the test results. After having non satisfied results, glass tape was added additionally over inner sheath (instead of PP tape) 

for better results for higher voltage values. After redesign of the cable with addition of glass tape over inner sheath, better results were 

expected but the results were not as good as expected. Only at 250V appropriate results were achieved according to both IEC 60331 – 

21 & 60331-2 standard. When we examined the situation, we saw that the cable was flattened a bit after the new-design. Then, the re-

production of the new design cable (mica + glass tape) is been planned without any rework process. All results show that the new 

design railway signalling cable is resistant to fire tests according to IEC 60331-21, IEC 60331-1&2 up to 1000V as shown in the 

paper.  

 
Keywords – cable production, railway signalling cable, fire resistant cable, fire resistant test, IEC 60331-21 and IEC 60331-1&2 

 

 

Yangına Dayanıklı Demiryolu Sinyalizasyon Kablosu Geliştirilmesi ve 

Değerlendirilmesi 
Özet 

Demiryolu sinyal kablosu, yeraltı demiryolu ağlarında uzaktan kumanda ve tele iletim için tasarlanmıştır. Bir yangın durumunda 

demiryolu sinyalizasyon kablosunun veri iletmeye devam etmesi çok kritik bir durumdur. Bu çalışmada, demiryolu sinyalizasyon 

kablosunun yangına dayanıklılık test performansı deneysel araştırma yoluyla geliştirilmiş ve değerlendirilmiştir. Standart bir 

demiryolu sinyalizasyon kablosu genellikle iletken, izolasyon, büküm, ekran, iç kılıf, zırh ve dış kılıftan oluşur. İstenen yangına 

dayanıklı kabloyu üretmek için iletken üzerine helisel olarak uygulanan mika bant %30 bindirme ile bir katman olarak eklenmiştir. İlk 

prototipte sadece mika bant kullanılarak üretilen demiryolu sinyalizasyon kablosunun 110V’ta sonuçlarının uygun olduğu 

görülmüştür. Aprıca test sonuçlarında görüldüğü gibi 250V’da sınır değerde olduğu görülmüştür. Tatmin edici olmayan sonuçlar 

alındıktan sonra, daha yüksek voltaj değerleri için daha iyi sonuçlar için iç kılıf üzerine ek olarak cam bant eklenmiştir. Kablonun iç 

kılıf üzerine cam bant eklenerek yeniden tasarlanmasından sonra daha iyi sonuçlar beklenmesine ragmen sonuçlar beklendiği gibi elde 

edilememiştir. Hem IEC 60331 – 21 hem de 60331-2 standardına göre sadece 250V'da uygun sonuçlar elde edilmiştir. Detaylı 

inceleme yapıldığı zaman yapıda fiziksel bozulmalar olduğu görülmüştür. Daha sonra yeni tasarım (mika+cam bant uygulamalı) yeni 

prototip olarak üretilmiştir. Tüm sonuçlar, yeni tasarım demiryolu sinyalizasyon kablosunun yayında gösterildiği gibi IEC 60331-21, 

IEC 60331-1&2'ye göre 1000V'a kadar yangın testlerine dayanıklı olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: kablo üretimi, demiryolu sinyal kablosu, yangına dayanıklı kablo, yangına dayanıklılık testi, IEC 60331-21 ve 

IEC 60331-1&2 
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Abstract 

The study aims to reveal the studies' profile on covid19 in journals in the field of education. For this purpose, automated text mining 

with probabilistic topic modeling and decriptive analysis has been used to together to analyze 3039  journal articles that are indexed by 

the SCOPUS database between January 2020 and May 2021. Within the scope of decriptive analysis,  the most cited journals, the  most 

publishing journals, and the most publishing countries  were analyzed. In automated text mining with probabilistic topic modeling stage,  

Latent Dirichlet allocation (LDA) algorithm is applied to the abstracts of those extracted documents to identify topics in publications 
containing keywords such as covid, corona, pandemic in their  titles. The results of text mining reveal 10 major topics mapping the the 

studies' profile on covid19 in journals in the field of education. In this study, preliminary analysis result is given.  

Keywords: COVID-19, Online Education, e-Learning, Digital Education, Topic Modeling, Latent Dirichlet Algorithm 

Betimleyici ve Metin Madenciliği Yöntemleri Kullanılarak Covid19 

Konulu Eğitim Dergisi Yayınlarında Araştırma Eğilimleri Analizi: Ön 

Analiz 

Öz 

Çalışma, eğitim alanındaki dergilerde yer alan Covid19 ile ilgili çalışmaların profilini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 

Ocak 2020 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında SCOPUS veri tabanı tarafından indekslenen 3039 dergi makalesini analiz etmek için 
olasılıksal konu modelleme ve betimsel analiz ile otomatik metin madenciliği birlikte kullanılmıştır. Betimsel analiz kapsamında en çok 

atıf alan dergiler, en çok yayın yapan dergiler ve en çok yayın yapan ülkeler analiz edildi. Olasılıksal konu modelleme aşaması ile 

otomatik metin madenciliğinde, başlıklarında covid, corona, pandemi gibi anahtar kelimeler içeren yayınlardaki konuları belirlemek 

için çıkarılan bu belgelerin özetlerine Latent Dirichlet tahsisi (LDA) algoritması uygulanmaktadır. Metin madenciliği sonuçları, eğitim 

alanındaki dergilerde covid19 ile ilgili çalışmaların profilini haritalayan 10 ana konuyu ortaya koyuyor. Bu çalışmada ön analiz sonucu 

verilmiştir.  
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Öz 

Her gün gelişmekte ve büyümekte olan teknoloji modern dünyanın vazgeçilmez bir bütünü olmuştur. Teknolojinin hızla gelişmesiyle 

bilgisayar kullanımı artan dünyamızda daha fazla veri depolanmaya başlanmıştır. Oluşan bu büyük veriler tek başlarına bir anlam ifade 

etmemektedir. Ancak veriler işlendiği zaman, belirli örüntülere dayalı çıkarımlardan anlamlılık boyutu kazanırlar. Örüntülerin 

belirlenebilmesini sağlayan, yapılacak araştırmaya ve veri tipine uygun makine öğrenimi yöntemleri bulunmaktadır. Makine öğrenimi 

yöntemleri birçok farklı sektörde farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, pantolon üreten bir tekstil firmasının verileri 

kullanılarak, R Studio, Python ve Knime makine öğrenimi programları yardımıyla, çoklu doğrusal regresyon, yapay sinir ağları ve karar 

ağaçları algoritmalarına ilişkin model performansların karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda en iyi algoritmanın yapay sinir ağları; 

en iyi programın RStudio olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Makine öğrenimi, Tekstil Sektörü, Çoklu Doğrusal Regresyon, Yapay Sinir Ağları, Karar Ağaçları, Python, 

RStudio, Knime    

Performance Comparison of Machine Learning Algorithms in Textile 

Production Forecasting 

Abstract 

Technology, which is developing and growing every day, has become an indispensable whole of the modern world.  With the rapid 

development of technology, more data has begun to be stored in our world, where the use of computers is increasing. These big data do 

not mean anything on their own. However, when data are processed, they gain significance from inferences based on certain patterns. 

There are machine learning methods that enable the patterns to be determined and suitable for the research and data type to be done. 

Machine learning methods can be used for different purposes in many different sectors. In this study, the model performances of multiple 

linear regression, artificial neural networks and decision tree algorithms using the data of a textile company producing trousers were 

compared with the help of R Studio, Python and Knime machine learning programs. As a result of the study, artificial neural networks 

of the best algorithm; it was concluded that the best program is RStudio. 

 

 

Keywords: Machine learning, Textile Sector, Multiple Linear Regression, Neural Networks, Decision Trees, Python, RStudio, Knime 
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Abstract – Sunshine duration which is used for estimating the solar energy is very crucial parameter for human life. This study 

aims to demonstrate the relations between sunshine duration and other climate variables such as cloud amount, atmospheric 

pressure, maximum air temperature, minimum air temperature, relative humidity, precipitation and wind speed. The data was 

obtained from the measurements of ground based observation station belonging to the Turkish State Meteorological Service. The 

long term records were examined for Rize meteorological station. The daily observation values for sunshine duration and climate 

variables were transformed to mean monthly values. A 51 years (1960-2010) database was statistically analyzed by using the 

method named as Pearson Correlation Analysis (%95 confidence interval). The obtained results over this analysis were shown 

that sunshine duration was associated with other climate variables. The grade of relations was changed according the different 

time periods. The amount of relations were obtained generally in moderate, good and weak degrees as statistically significant 

(p<0.05). Sunshine duration was highly negatively correlated with cloud amount except the exceptional circumstances such as 

moderate for December. The correlations were found as negatively for relative humidity, atmospheric pressure and precipitation 

and positively for wind speed, maximum and minimum air temperature.   

 

Keywords – Sunshine duration, Climate Variables, Pearson Correlation Analysis
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Abstract – Sunshine duration has been measured at meteorological stations for many years. But in some cases such as remote 

areas or non-exist stations, sunshine duration is forecasted by using statistical methods. In atmospheric environment, sunshine 

duration is affected from other climate parameters such as cloud cover, wind speed, relative humidity, precipitation, air 

temperature, pressure. This paper offers to gain the relationships for sunshine duration via precipitation and relative humidity. 

To construct the statistical models, cloud cover was entered the models firstly because of its association with sunshine duration. 

Many studies were shown that sunshine duration was highly correlated to the cloud cover. The observed daily mean values of 

sunshine duration and climate elements were provided from Samsun meteorological station measured by Turkish State 

Meteorological Service.  To acquire the statistical models for sunshine duration, data was arranged as monthly mean values and 

then linear regression analysis method was operated. Also the graphs of time series of climate variables were visually created 

for a clear interpretation. According to the findings, sunshine duration can be estimated by using statistical models over cloud 

cover, precipitation and relative humidity. The contributions of precipitation and relative humidity change for different time 

scales.    

 

Keywords – Sunshine Duration, Cloud Cover, Precipitation, Relative Humidity, Regression Analysis 
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Öz 

Son yıllarda özellikle Bitcoin kripto parasının finansal alanda yapmış olduğu sansasyonel çıkış ile birlikte bu kripto paranın 

altyapısındaki teknoloji olmasının da etkisiyle blokzincir teknolojisi giderek popüler hale gelmiştir. Blokzincir, tüm işlemlerin bloklar 

üzerinde şifrelenerek tutulduğu, alıcı ve satıcı tarafların herhangi bir üçüncü tarafın onaylamasına gerek olmaksızın kendi aralarında 

güvenli bir şekilde alışveriş yapmasına olanak tanıyan merkezi olmayan işlemsel veritabanı teknolojisidir. Bu işlemsel veri tabanı 

teknolojisinde tüm işlemler, sistemdeki kullanıcılara açık olan “Dağıtık (Açık) Defter” adı verilen bir yapıda kayıt altına alınır. 

Geleneksel yaklaşımda (merkezi veritabanı), veritabanı üçüncü bir tarafça kontrol edilirken, Blokzincir yaklaşımında veri tabanının 

birer kopyası tüm katılımcılarda bulunur. Böylelikle, verilerin bozulması ve tahrip edilmesi önlenir. Güvenlik, aracısız işlem, şeffaflık 

gibi avantajlar Blokzincir teknolojisini çekici kılmakta, birçok teknoloji şirketinin yatırım yapmasına ve mevcut sistemlerini 

blokzincir teknolojisi ile değiştirme eğilimi göstermesine sebep olmaktadır. Tüm bu avantajların temelinde ise blokzincir 

teknolojisinin sahip olduğu mimari yapısı yer almaktadır. Bu çalışmada blokzincir ağ mimarisi, kriptografik blok anahtarı yapısı ve 

fikir birliği yapısının bütüncül olarak blokzincir yapısı olarak ele alınması; bu yapının sağladığı avantajları ve ortaya çıkarttığı fırsatlar 

değerlendirilecektir. Çalışma kapsamında önemli bilimsel veri tabanları taranmış, buradaki blokzincir teknolojisi konusunda 

kaynaklar birincil veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Ayrıca blokzincir teknolojisinin son dönemlerde popülerliğinin artması, 

dolayısıyla eski çalışma sayısının sınırlı olması sebebiyle güncel veriye erişim ihtiyacı sebebiyle teknolojik gelişmelerin incelendiği 

internet sayfaları ve yazılar da veri kaynağı olarak kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Blokzincir, Blokzincir Mimarisi, Dağıtık Defter 

Blockchain Architecture and Opportunities 

Abstract 

In recent years, especially with the sensational breakthrough of Bitcoin cryptocurrency in the financial field, blockchain technology 

has become increasingly popular with the effect of being the technology in the infrastructure of this cryptocurrency. Blockchain is a 

decentralized transactional database technology where all transactions are kept encrypted on blocks, allowing buyers and sellers to 

securely exchange transactions between themselves without the need for any third-party approval. In this transactional database 

technology, all transactions are recorded in a structure called "Distributed (Open) Ledger" that is open to users in the system. In the 

traditional approach (central database), the database is controlled by a third party, while in the Blockchain approach, all participants 

have a copy of the database. Thus, data corruption and destruction are prevented. Advantages such as security, agentless processing, 

and transparency make Blockchain technology attractive, causing many technology companies to invest and tend to replace their 

existing systems with blockchain technology. On the basis of all these advantages, there is the architectural structure of blockchain 

technology. In this study, the blockchain network architecture, cryptographic block key structure, and consensus structure will be 

considered as a blockchain structure, the advantages and opportunities of this structure will be evaluated. Within the scope of this 

study, important scientific databases were scanned, and the sources in the blockchain technology were used as primary data sources. 

In addition, due to the increase in popularity of blockchain technology in recent years and the limited number of old studies, the 

internet pages and articles where technological developments are examined have also been used as a data source. 

 

Keywords: Blockchain, Blockchain Architecture, Distributed Ledge
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Özet 

Hastalıkların başarılı tedavisi için hızlı ve doğru tıbbi teşhis çok önemlidir. NHANES 
laboratuvar analiz sonuçlarından alınan kan testinden hastalıkları tahmin etmek için MLP NN 

ve ChOA birleştirilerek bir model (Bileşik Model) geliştirilmiştir. Ayrıca modelin 
geliştirilmesine ek olarak kan testi verisetlerininin model ile sınıflandırılarak diğer algoritmalar 
ile karşılaştırılmasını sağlayan bir kullanıcı arayüzü programı geliştirilmiştir. 

Öncelikle MLP Neural Network Algoritmasını, Chimp Optimization Algoritması ile 
birleştirerek MLP NN’ün en büyük dezavantajlarından olan aşırı yükleme durumu giderilmiştir. 
Birleşik model’den elde edilen doğruluk değeri Rastgele Orman (Random Forest), Lojistik 
Regresyon (Logistic Regression) ve İki Katmanlı Yapay Sinir Ağı  ile karşılaştırılmıştır. 

Sonuçlar, hazırlanan kullanıcı arayüzünde de görüldüğü gibi MLP NN-ChOA modelinin çoğu 
durumda diğer kıyaslama algoritmalarına kıyasla daha iyi veya karşılaştırılabilir bir performans 
sağladığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kan testi, Yapay sinir ağları, optimizasyon, Sınıflandırma, , Teşhis 
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Abstract 

Rapid and accurate medical diagnoses are essential for successful treatment of diseases. A 

model was developed by combining MLP NN and Chimp Optimization Algorithms to predict 

diseases from NHANES laboratory blood test results. In addition to the development of this 

model, a user interface program has been developed that allows datasets to be loaded and trained 

with the model and compared with other algorithms. 

First of all, by combining the MLP Neural Network Algorithm with the Chimp Optimization 

Algorithm, the overload situation, which is the biggest disadvantage of NN, is eliminated. The 

accuracy value obtained from the combined model was compared with Random Forest, Logistic 

Regression and Two-Layer Artificial Neural Network. 

The results show that the MLP NN-ChOA algorithm provides better or comparable 

performance compared to other benchmarking algorithms in most cases, as seen in the prepared 

user interface. 

Keywords: Blood test, Neural networks, Optimization, Classification, , Diagnosis 
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Abstract 

Bitcoin's attack in finance has caused a new wind to blow in the stock market and with the emergence of many new crypto currencies, 

the crypto currency market has become a new financial area. Although Blockchain technology is the technological infrastructure of 

Bitcoin, awareness is not as high as Bitcoin. Despite it was found in 1992, its first use was in the shadow of Bitcoin, influenced by the 

fact that it was with Bitcoin in 2008. However, due to the features that it provides; Without Blockchain technology, the Bitcoin system 
would not work. As the dazzling offer of Bitcoin; through the decentralized structure, buyers and sellers can meet directly on a platform 
and make their purchases securely, without involvement of any third party. Verification in the system can only be done by approving by 

more than 50% of the participants. Thus, besides of no need for a central authority, it became almost impossible for any cyber attack to 

be successful. The continued success of Blockchain technology is vital for Bitcoin and other cryptographic currencies survival. Beside 

of all these advantages, there are some issues that need to be addressed for Blockchain technology. These can be listed as throughput, 

latency in processing, size and bandwidth, some security vulnerabilities, resource waste for adding a new block to chains, usability, and 

privacy. In this article, we will discuss these issues that need to be addressed for Blockchain technology.  

 

Keywords: Blockchain, Blockchain Restrictions, Blockchain Problems 

Blokzincir Teknolojisinde İyileştirme İhtiyaçları 

Öz 

Bitcoin kripto parasının finans alanında yapmış olduğu atak, borsada yeni bir rüzgarın esmesine neden olmuş ve birçok yeni kripto para 

biriminin ortaya çıkmasıyla kripto para piyasası yeni bir finans alanı haline gelmiştir. Blokzincir teknolojisi Bitcoin'in teknolojik 

altyapısı olsa da bilinirliği Bitcoin kadar yüksek değil. 1992 yılında bulunmasına rağmen ilk kullanımı 2008 yılında Bitcoin ile birlikte 
olmuş ve bu sebeple Bitcoin'in gölgesinde kalmıştır. Fakat; blokzincir teknolojisi olmadan Bitcoin sisteminin çalışması mümkün 
değildir. Bitcoin sahip olduğu merkezi olmayan yapı sayesinde, alıcı ve satıcıları doğrudan bir platformda buluşturmakta ve herhangi 

bir üçüncü tarafın katılımı olmadan güvenli bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktadır. Sistemde doğrulama 

ancak katılımcıların %50'sinden fazlasının onayı ile yapılabilmektedir. Böylece merkezi bir otoriteye ihtiyaç duyulmamasının yanı sıra 

herhangi bir siber saldırının başarılı olması neredeyse imkansız hale gelmektedir. Tüm bu avantajların yanı sıra blokzincir teknolojisi 

için ele alınması gereken bazı sorunlar da bulunmaktadır. Bunlar; verimsizlik, işlemlerde gecikme, boyut ve bant genişliği, bazı güvenlik 
açıkları, zincirlere yeni bir blok eklemek için kaynak israfı, kullanılabilirlik ve gizlilik olarak sıralanabilir. Bu yazımızda blokzincir 
teknolojisinde geliştirilmeye ihtiyacı olan bu hususları tartışacağız. 
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Öz 

2009 yılında piyasaya çıkan Bitcoin kripto para biriminin temelinde yer alan blokzincir teknolojisi vadettiği avantajlar sebebiyle 

birçok uygulamada kullanılmaya başlanmıştır. Blokzincir teknolojisi; gıda takibi, tedarik zinciri yönetimi, nesnelerin internet, otonom 

sistemler gibi birçok uygulama alanında kendisine yer bulmaktadır. Bu uygulama alanlarından biri de arazi kayıt sistemleridir. 

Dünyadaki örneklere bakıldığında birçok ülkenin mevcut arazi kayıt işlemleri için blokzincir teknolojisine yatırım yaptığı 

görülmektedir. Türkiye’deki mevcut arazi kayıt sürecini incelediğimizde de özellikle tapu sicil dairelerine beyan edilen satış değerinin 

gerçekleşenden düşük gösterilmesi gibi sorunlar olduğu gözlemlenmektedir. Bunun temelinde, mülk sahiplerinin değer artış 

vergisinden kaçınmak istemeleri yatmaktadır. Değer artış vergisinin doğru belirlenmesi, devletin bölgelere yapmış olduğu yatırımların 

tüm vatandaşlara eşit şekilde dönüşünün sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye’deki mevcut arazi kayıt 
süreçlerine uygun blokzincir tabanlı bir arazi kayıt sisteminin oluşturulması ve oluşturulan arazi kayıt sisteminin Ankara-Çankaya 

bölgesinde kullanımı ve elde edilen sonuçlar anlatılacaktır. Çalışma kapsamında yalnızca arsa alanları üzerinde çalışılmış; konut ve 
işyeri mülkleri kapsama dâhil edilmemiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Blokzincir, Arazi Kayıt, Blokzincir Arazi Kayıt Sistemleri 

Blockchain-Based Land Registration System Usage in Turkey-Ankara 

Abstract 

Blockchain technology, which is the basis of the Bitcoin cryptocurrency, which was released in 2009, has started to be used in many 

applications due to the advantages it promises. Blockchain technology; It finds its place in many application areas such as food 
tracking, supply chain management, internet of things, autonomous systems. One of these application areas is land registration 

systems. Looking at the examples in the world, it is seen that many countries have invested in blockchain technology for existing land 

registration transactions. When we examine the current land registration process in Turkey, it is observed that there are problems such 

as showing the sales value declared to the land registry offices lower than the actual one. At the root of this is the desire of property 

owners to avoid the value increase tax. The correct determination of the value increase tax is of critical importance in terms of 

ensuring that the investments made by the state in the regions are returned equally to all citizens. In this study, the creation of a 

blockchain-based land registration system in accordance with the existing land registration processes in Turkey and the use of the 

created land registration system in the Ankara-Çankaya region and the results obtained will be explained. Within the scope of the 

study, only the land areas were included; it has been decided to exclude residential and workplace properties from the scope. 
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Abstract – The article contains a theoretical study, which reflects the importance and priorities of smart homes in everyday life. 

The houses of the past, museum models, with utilitarian functions for living, constructions and small spaces, handmade furniture 

in small numbers, illuminated with torches and candles, while today the house is a refuge from everyday life, where possibilities 

and comfort for residents are provided by controlled devices and systems. Smart homes, also known as automatic homes, smart 

buildings, integrated home systems with home automation applications, are a contemporary development in architectural design 

to promote controlled interior comfort. The author reflects the role of research on the development of smart homes, becoming 

an ordinary necessity of contemporary society, which incorporates common devices that control the characteristics of smart 

homes. Initially, smart home technology was used to control, for example, lighting or heating, recently the use of smart 

technology has developed, so that we can include almost any electrical component in the house in the control and management 

system. One of the most important features that allows us to make the "smart home" special is the efficient organization of living 

space and efficient control, but also an ecological environment. By establishing the most efficient concept of interaction between 

human and house, we can organize and implement in the house an optimal, healthy and economical environment. In the smart 

home, the human with the help of small impulses can manage the systems inside and outside the building, even remotely, which 

will determine the individual needs of man, the current priority in architectural design.   
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Öz 

Düşündüğümüz tasarımları, nesneleri, sistemleri hayal hızından sadece biraz yavaş olacak şekilde gerçek dünyamız ile etkileşimli olarak 

gözlerimizin önüne serilmesini sağlayan karma gerçeklik teknolojisi, gerçek ve sanal nesnelerin bir arada bulunduğu ve gerçek zamanlı 

olarak etkileşime girdiği, yeni ortamlar ve görselleştirmeler üretmek için gerçek ve sanal dünyaları buluşturan bir gerçeklik türüdür. 

Karma gerçeklik sadece fiziksel veya sanal dünyada meydana gelmekle kalmayıp, kullanıcılar dokunsal gerçeklik sistemleri ile sanal 

dünyayı etkileyebilirken, sanal gerçeklikte gerçek dünyadaki insanları etkileyebilecektir. Eğitimden sağlığa, oyundan pazarlamaya 

kadar pek çok alanda uygulama örnekleri yaygınlaşan bu teknoloji; gelişen donanım ve internet alt yapılarıyla daha farklı bir boyuta 

taşınacaktır. Teknolojinin temelinde hayal etme, keşfetme, daha iyi gözleme, öğrenme ve uygulama faaliyetlerini en iyi şekilde 

deneyimlenmesini sağlamak yatmaktadır. Öğrenme sürecinde görsel materyallerin ve uygulamaların önemi ihmal edilemeyecek kadar 

çoktur. Bu sebeple uygulamalı eğitimin gerekli olduğu, örneğin sağlık ve tıp alanındaki eğitim süreçlerinin daha kaliteli hale 

getirilmesine yardımcı olması bakımından karma gerçeklik önemli bir yere sahiptir. Şimdilik tıp alanında görselleştirme ve modelleme 

amaçlı kullanımlar daha popüler olsa da ilgili teknolojilerinin gelişmesi ile sağlık alanında eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi, 

uygulamaların daha iyi pekiştirilmesi amacıyla teknolojinin kullanılabilirliği artacaktır. Cerrahi operasyonlarda kullanım örnekleri 

olmakla birlikte, teşhis tedavi süreçlerinin daha doğru, hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini de sağlamaktadır. Gün geçtikçe 

daha da gelişen dijital ikiz, yapay zekâ ve diğer karma gerçeklik altyapısını oluşturan teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte karma 

gerçeklik teknolojisinin de daha hızlı bir ivmeyle daha çok alanda yaygınlaşması beklenmektedir. Yapılan bu çalışmada teknolojinin 

avantaj ve dezavantajları değerlendirilecek, ardından teknolojinin sağlık alanındaki uygulamaları ve gelecek öngörüleri ele alınacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Karma Gerçeklik, Sağlık Uygulamaları, Artırılmış Gerçeklik.   

Mixed Reality Technology in Healthcare 

Abstract 

Mixed reality technology, which enables the designs, objects, systems we think of to be revealed interactively with our real world at 

only a little slower than the speed of imagination, real and virtual worlds to produce new environments and visualizations where real 

and virtual objects coexist and interact in real time. It is a kind of reality that brings together. Mixed reality will not only occur in the 

physical or virtual world, but users can affect the virtual world with tactile reality systems, while in virtual reality it will affect people 

in the real world. This technology, which has become widespread in many fields from education to health, from games to marketing, 

will move to a different dimension with developing hardware and internet infrastructure. The basis of technology is to enable the best 

way to experience the activities of imagination, discovery, better observation, learning and application. The importance of visual 

materials and applications in the learning process is so great that it cannot be neglected. Therefore, mixed reality has an important place 

in terms of helping to improve the quality of education processes in the field of health and medicine, where applied education is 

necessary. Although for now, visualization and modeling uses in the field of medicine are more known, the usability of technology will 

be increased in order to continue education activities in the field of health and to better reinforce practices with the development of 

related technologies. Although there are examples of use in surgical operations, it also enables diagnosis and treatment processes to be 

performed more accurately, quickly and effectively. In this study, after discussing the studies in the field of health in the literature, the 

requirements of technology were examined. After evaluating the advantages and disadvantages of technology, the applications of 

technology in the field of health and our future predictions are mentioned. It is expected that the technology will become widespread in 

more areas with a faster acceleration with the development of the technologies that make up the developing digital twin, artificial 

intelligence and other mixed reality infrastructure.  

 

Keywords: Mixed Reality, Healthcare Applications, Augmented Reality. 
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Öz 

Dijital ikiz, fiziksel ve dijital dünya arasında bir köprü görevi görerek herhangi bir fiziksel varlığın dijital ortamda birebir kopyasının 

oluşturulması anlamına gelen, Endüstri 4.0 ile birlikte hayatımıza giren bir teknolojidir. Dijital ikiz; oluşturmak istenilen sistemlere 

yerleştirilen sensörler aracılığıyla, verilerin en güncel halinin dijital ortama aktarılarak modellenmesiyle gerçekleştirilmektedir. Dijital 

dönüşüm sürecinin hızlandığı yirmi birinci yüzyılda sağlık, eğitim, sanayi, ulaşım, haberleşme gibi birçok alanda yaşanan değişimlerden 

ve dönüşümlerden etkilenmektedir. Dijital ikiz birçok alanda üretim, mühendislik, eğitim alanlarının yanı sıra sağlık alanında da oldukça 

önemli bir yere gelmiştir. Sağlık alanında dijital ikizin yol haritalarından birisi de insanların dijital ikizini yapmaya doğru giden bir 

yolculuğa uzanmaktadır. Makine ve üretim bantlarındaki kullanımlarıyla başlayan dijital ikizlerin kullanım alanları hayvan ve 

insanlarının dijital ikizlerinin oluşturulmasına kadar genişlemektedir. Özellikle tıp, ilaç endüstrisi alanında yapılan gelişmeler 

artmaktadır. Bu alanların kullanıldığı daha spesifik bir alan ise kozmetik sektörüdür. Kozmetik sektörü hayvan deneylerinin aktif olarak 

kullanıldığı bir alan olup deneylerin amacı olası etki ve yan etkileri gözlemlemektir. Fiziksel sistemleri gerçek verilerle modellenmesi 

ve sonrasında modeller üzerinde gelecek öngörüleri sunan dijital ikiz teknolojisi kozmetik sektörü için de oldukça uygun bir alan olduğu 

görülmektedir. Yapılan bu çalışmada birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da sunmuş olduğu kazanımlarla aktif kullanımı gittikçe 

yaygınlaşan dijital ikiz teknolojisinin daha spesifik bir alan olan kozmetik alanında kullanımı ele alınacaktır. Mevcut durumda kozmetik 

sektöründe dijitial ikiz kullanımı, sunmuş olduğu avantajlar ve gelecek öngörüleri değerlendirilecektir. 

 

Keywords: Dijital İkiz, Kozmetik Sektörü, Sağlık Uygulamaları. 

 

Digital Test Subjects 

Abstract 

The digital twin is a technology that entered our lives with Industry 4.0, which means the creation of an exact copy of any physical asset 

in the digital environment by acting as a bridge between the physical and digital world. Digital twin; it is carried out by modeling the 

most up-to-date version of the data by transferring it to digital media, through sensors placed in the systems to be created. In the twenty-

first century, where the digital transformation process is accelerating, it is affected by the changes and transformations in many areas 

such as health, education, industry, transportation and communication. The digital twin has come to a very important place in the field 

of health as well as in the fields of production, engineering and education in many fields. One of the roadmaps of the digital twin in the 

field of health extends to a journey towards making a digital twin of people. The usage areas of digital twins, which started with their 

use in machinery and production lines, expand to the creation of digital twins of animals and humans. Especially in the field of medicine 

and the pharmaceutical industry, developments are increasing. A more specific area where these areas are used is the cosmetics industry. 

The cosmetic industry is an area where animal experiments are actively used, and the purpose of the experiments is to observe possible 

effects and side effects. The digital twin technology, which models physical systems with real data and then offers future predictions 

on the models, seems to be a very suitable area for the cosmetics industry. In this study, the use of digital twin technology in the field 

of cosmetics, which is a more specific field, will be discussed. In the current situation, the use of digital twins in the cosmetics sector, 

the advantages it offers and future predictions will be evaluated. 
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Abstract—It is a known fact that we live in the computer age 
and that many devices in the world have access to the internet. 

So how secure are these devices? Is there any guarantee that 

user information is not accessed from intruder? After the 

concept of the Internet of Things came into our lives, many 
things such as seeing the food in our home refrigerator, 

connecting to the Internet from the car and, and video chatting 
from our smart watch entered our lives. The number of 

malicious software is also increasing with these new connections. 

Researchers are increasingly emphasizing the importance of 
network security and intensifying their studies. 

Data preprocessing is very important when designing a 

secure system. In this study, the importance of normalization 
and standardization in data preprocessing is examined to make 
machine learning approaches more successful for detecting 

attacks on IoT devices. The study was carried out in Logistic 
Regression, Decision Tree, and Stochastic Gradient Descent 
machine learning algorithms using the Bot-IoT dataset. 

Normalization and standardization processes were applied to 

the dataset separately, then the selected algorithms were trained 
with these datasets the accuracy rates were examined. And as a 

result of the study, it was seen that the standardization increased 
the accuracy rate up to 99.96% in Logistic Regression. 

Keywords—Bot-IoT, IoT intrusion, machine learning, 

intrusion detection 
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Abstract— Internet of Things (IoT) produces an enormous 

amount of data, which is used in all areas of our lives and 

increases the number of data on the Internet with each passing 

day. This study focus the importance of data preprocessing and 

developing a hybrid machine learning-based intrusion detection 

system (IDS) for IoT. Accordingly, it is aimed to create a hybrid 
model by applying K-means and Decision Tree algorithms to the 

n_Balot dataset with under sampling and feature selection. In 

the data preprocessing, feature selection was performed with 
Chi-Square method and under sampling performed with 

RandomOverSampling method. Then, clustering was done by 
applying K-means to the processed dataset, and the results 

obtained with the clustering were classified with the Decision 

tree algorithm. As a result of the study, while the error rate was 

0.39% in the predictions made only with the decision tree, the 

error rate was reduced to 0.01% with the developed hybrid 

model. 

Keywords— intrusion detection, n_Balot dataset, decision tree, 

k-means, feature selection. 
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