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Abstract – Tıkayıcı uyku apnesi halk arasında uykuda nefes durması olarak da bilinen çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu 

sağlık sorununun tespit edilmesi ciddi laboratuvar tetkikleri gerektirmektedir. Polisomnografi (PSG) olarak adlandırılan bu tetkik 

sisteminde hastadan gece boyunca bir çok fizyolojik veri toplanarak kaydedilir. Daha sonra bu veriler incelenerek teshis için 

kullanılır. Bu çalışmada yaşları 34 ile 73 arasında ve vücut kitle endeksleri 24.6 ile 49.3 arasında değişen 24 hastadan elde edilen 

gerçek veriler kullanılmıştır. Bu hastaların 17’si ciddi, 6’sı orta, 1’i de hafif derecede uyku apnesi teşhisi koyulmuş bireylerdir. 24 

hastanın hastanenin uyku servisinde uyuma ve veri toplama için geçirdiği süre ortalama 5 saat 8 dakika 3 saniyedir. Bu çalışmada 

PSG ile toplanan fizyolojik verilerden olan pressure flow, pressuse snore ve thorax sinyalleri kullanılmıştır. Bu sinyaller önce 

epoklara ayrılmış, daha sonra ön işlemlerden geçirilmiştir. Farklı epok sürelerinin kullanıldığı çalışmada, her sinyalden wavelet 

dalgacık dönüşümü yöntemi ile sinyal özellikleri çıkarılarak bir özellikler veri seti oluşturulmuştur. Oluşturulan bu veri seti 

kullanılarak hastanın uyku sırasında meydana gelecek apnelerin önceden tahmin edilmesi amacıyla bir sistem geliştirilmiştir. 

Farklı sınıfandırıcıların da kullanıldığı bu sistemde ham sinyallerin bölümlendirilmesinde kullanılan epok sürelerin tahmin 

başarısına etkisi araştırılmıştır. Epok süresi 30 saniye olarak belirlendiğinde %88 doğruluk oranı elde edilirken, epok süresi 15 

saniye olarak belirlendiğinde tahmin doğruluğu %93.3 olarak hesaplanmıştır.  Epok süresi 5 saniye olarak belirlendiğinde ise 

tahmin başarısı %97.2 olarak gerçekleşmiştir. Sonuçlar, epok sürelerinin kısaltılmasının tahmin başarısını artırdığını 

göstermektedir. Bunun nedeni olarak apne olayının meydana geldiği ana daha yakın bir zaman diliminde elde edilen fizyolojik 

verilerin, meydana gelecek apneyi daha iyi tanımlamasıdır. 

 

Keywords – Obstructive apnea, signal processing, discrete wavelet transform, classification, apnea predict
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Abstract 

Due to the rapid increase for novel antenna designs to satisfy the modern wireless technologies, different techniques are proposed 

to improve their performance. For this purpose, this paper presents a novel technique to design a miniaturized microstrip antenna 

structure based on metamaterial (MTM) transmission line defected patch. The proposed antenna is introduced as part of wearable 

systems with minimum back radiation toward the human body. Therefore, the antenna is constructed of a closed loop linked to an 

interdigital capacitor to magnify the electric field fringing at the patch core. The proposed antenna when printed on a FR-4 

substrate at 0.6GHz in the first mode shows S11 impedance matching less than -10dB. The proposed antenna performance is 

evaluated numerically based on CST MWS in terms of radiation pattern. A neural network is invoked to optimize the proposed 

antenna performance at the required frequency band. Finally, the proposed antenna performance is validated using another 

software package based on HFSS simulator to provide good agreement with percentage of error less than 4.4%. 

 

Keywords:CST MWS, Neural network, Biomedical, MTM, HFSS.  

Biyomedikal Uygulamalar için Metamalzeme Bazlı Baskılı Devre 

Anteni 

Öz 

Modern kablosuz teknolojileri gereksinimleri için yeni anten tasarımlarının hızla artması nedeniyle, performans iyileştirme adına 

farklı teknikler önerilmektedir. Bu amaçla, bu makale, metamalzeme (MTM) tabanlı minyatür bir mikroşerit anten yapısı 

tasarlamak için yeni bir teknik sunmaktadır. Önerilen anten, insan vücuduna doğru minimum geri radyasyonla giyilebilir 

sistemlerin bir parçası olarak önerilmektedir. Bu nedenle anten, yama çekirdeğindeki elektrik alanı saçaklarını büyütmek için bir 

interdijital kapasitör ile bağlantılı kapalı bir döngüden yapılmıştır. Önerilen anten, birinci modda 0.6GHz'de bir FR-4 substratı 

üzerine basıldığında,-10dB'den daha az S11 empedans eşleşmesini gösterir. Önerilen anten performansı, radyasyon modeli 

açısından CST MWS'ye dayalı olarak sayısal olarak değerlendirilmiştir. Önerilen anten performansını gerekli frekans bandında 

optimize etmek için bir sinir ağı oluşturulmuştur. Son olarak, önerilen anten performansı, %4,4'ten daha az hata yüzdesi ile iyi bir 

uyum sağlamış ve bu değerler HFSS simülatörüne dayalı başka bir yazılım paketi kullanılarak doğrulanmıştır. 

AnahtarKelimeler: CST MWS, Sinir ağı, Biyomedikal, MTM, HFSS. 
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Abstract 

Today, a variety of methods are available for micro-scale transportation without inflicting damage on biological samples. There are 

several numerical and experimental studies in the literature that make use of microrobots to manipulate particles in non-contact 

performances. One of the applications used to mitigate the aforementioned risk is non-contact micro manipulation by hydrodynamic 

effects, and with the micro-objects floating around the core of a free vortex this method can be implemented effectively. However, a 

robotic model predicting the dynamics of such microsystems is rare in the literature and yet to be applied for manipulation of a 

bacterium. In this paper, a single magnetic particle that is assumed to be held in a fixed place while rotated by an external magnetic 

field, and an E. Coli minicell swimming in the free vortex induced by the described rotation. The mathematical model and the 

numerical simulations presented here via linear set of equations for rigid body-motion under the magnetic and hydrodynamic forces 

are built in cylindrical coordinates. Results demonstrate the numerical stability of the robotic model along with predicted-motion 

pointing to a steady periodic orbit around the vortex center for a total of 600 periods of simulated magnetic field rotation. Results to 

the numerical experiments are focused on the rigid-body rotation of E. Coli minicell, the propulsive force of the rotating helical tail of 

the bacterium, and acceleration, speed, and displacement of the bacterium with respect to the center of the vortex. 

Keywords: Biomedical micro-robotics, E. Coli Minicell, micromanipulation, rigid-body motion 

Tek Bir E. Coli Minicell'in Temassız Mikromanipülasyonu 
Öz 

Biyolojik numunelerin üzerinde yapısal zarar vermeden çalışılması için günümüzde çeşitli mikro robotik yöntemler mevcuttur. 

Literatürde, bir mikro parçacığı çeşitli yöntemler ile manipüle etmek için mikrorobotları kullanan nümerik ve deneysel çalışmalar 

bulunmaktadır. Yapısal zarar görme riskini ortadan kaldıran yöntemlerden biri de hidrodinamik temassız mikro manipülasyondur. Bu 

yöntem, bir serbest girdap merkezi etrafında yüzen mikro parçacıkların manipülasyonuna dayanmaktadır. Ancak, halihazırda 

bakterilerin hidrodinamik kuvvetler yardımı ile temassız manipülasyonunu açıklamak için literatürde bir robotik model sunulmamıştır. 

Burada, manyetik alanlar tarafından döndürülürken sabit tutulabilen bir manyetik parçacık ve oluşan girdap akışı içerisinde yüzen bir 

E. Coli Minicell bakterisinin katı cisim davranışları çalışılmıştır. Tüm matematiksel model, silindirik koordinatlarda inşa edilmiştir. 

Simülasyon sonuçları, toplam 600 periyot manyetik alan dönüşü boyunca bakteri hücresi için girdap merkezi etrafında stabil ve 

periyodik bir yörünge öngörmüştür. Sunulan sonuçlar, bakterinin itki kuvveti ile katı cisim hareketi üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: biyomedikal mikro robotik, E. Coli Minicell, mikro manipülasyon, katı cisim hareketi 
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Öz  

Günümüz rekabetçi koşullarında organizasyonlar daha iyi servis üretmek adına süreçlerine dijital değişimi adapte etmek zorundadır. 

İşletmelerin ise e-ticarete olan ihtiyaçları gün geçtikçe artmış ve online satış platformlarının kullanılabilirliği önemli bir konu haline 

gelmiştir. Bu doğrultuda, kullanıcı trafiği en yoğun ilk 10 e-ticaret sitesi ele alınarak 366 farklı kullanıcıyla anket çalışması 

yapılmıştır. Toplanan veri AHP ve TOPSİS yöntemlerine girdi sağlayarak web sitelerinin kullanılabilirlik performansını etkileyen 

faktörlerin önem dereceleri bulunmuş ve her iki yöntem için e-ticaret sitelerinin kullanılabilirlik puanları hesaplanmıştır. Çalışmanın 

sonucuna göre site navigasyonu kullanılabilirlik performansını etkileyen en önemli faktör olarak bulunmuştur. AHP yöntemine göre 

N11 ve Hepsiburada kullanılabilirlik açısından en iyi performansı sergileyen e-ticaret platformları olurken, sırasıyla Sahibinden ve 

Amazon websiteleri ise TOPSİS yönteminde en yüksek puana ulaşmıştır. Ayrıca, bu çalışma e-ticaret websitelerinin tasarımcılarına 

kullanıcı odaklı bir yol haritası sunarken karar vericiler için ise yönetimsel uygulamalar sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kullanılabilirlik, Kullanıcı arayüzü, E-ticaret, AHP, TOPSİS 

Benchmarking Usability Performance of E-Commerce Websites 

with AHP and TOPSIS Methods 

Abstract 

Organizations have to adapt the digital transformation to their processes for producing better services in the competitive business 

world. The needs of e-commerce businesses are increasing day by day, and online sales platforms' usability becomes an important 

issue. In this context, a survey was conducted with 366 different users by taking the top 10 e-commerce sites with the highest user 

traffic. The collected data provided input to the AHP and TOPSIS methods, and the importance levels of the factors affecting the 

usability performance of the websites were found. The usability scores of e-commerce sites were calculated for both methods. The 

results showed that site navigation is the most important factor affecting usability performance. Based on the AHP method, N11 and 

Hepsiburada were the best e-commerce platforms in terms of usability, while Sahibinden and Amazon websites reached the highest 

score in the TOPSIS method, respectively. Also, this study provides a user-oriented roadmap to the designers of e-commerce 

websites, while providing administrative applications for decision-makers. 

Keywords: Usability, User Interface, E-commerce, AHP, TOPSIS 
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Öz 

Elektroensefalogram (EEG) tabanlı beyin-bilgisayar arayüzü (BBA) uygulamalarında, kişilerin ilgili uzuv hareketlerini hayal 

etmesiyle elde edilen motor hayali (MI) sinyallerinden özellik çıkarmak ve bunları sınıflandırmak oldukça önemli bir konudur. 

MI-EEG sinyalleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, birçok farklı özellik çıkarma yöntemleri ve sınıflandırma algoritmaları 

kullanılmıştır. Fakat bu sinyallerde sınıf sayısı arttıkça elde edilen sınıflandırma başarıları arasında belirgin farklar 

gözlemlenmiştir. Önerilen yöntemde, sinyallerin güç spektral yoğunluğu (PSD) bilgilerini içeren özellik çıkarma yöntemi 

sunulmuştur. Ham EEG verilerine ampirik mod ayrıştırması (EMD) uygulanarak farklı frekans seviyelerindeki sinyaller elde 

edilmiştir. Bu sinyallerin PSD değerleri welch yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen PSD değerleri bir öznitelik 

vektöründe birleştirilmiştir. Oluşturulan öznitelik vektörlerini kullanarak, popüler bir derin öğrenme algoritması olan uzun-kısa 

dönem hafıza (LSTM) ağı eğitilmiştir. Eğitim sonucunda elde edilen test başarılarının, kişiler ve kanallar bazındaki 

karşılaştırmaları detaylı olarak yapılmıştır. Karşılaştırma sonucunda kafa derisinin merkez noktasında bulunan kanalların, diğer 

kanallara göre daha başarılı oldukları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ampirik Mod Ayrıştırması, Beyin-Bilgisayar Arayüzü, Uzun-Kısa Dönem Hafıza, Welch Yöntemi. 

Classification of Four-Class Motor Imaginary EEG Signals with 

Deep Learning Using Empirical Mode Decomposition and Welch 

Method 

Abstract 

In electroencephalogram (EEG) based brain-computer interface (BCI) applications, it is very important to extract features 

from motor imagery (MI) signals obtained by imagining related limb movements and to classify them. Many different feature 

extraction methods and classification algorithms have been used in studies on MI-EEG signals. However, significant differences 

have been observed between the classification accuracies obtained as the number of classes increased in these signals. In the 

proposed method, feature extraction method including power spectral density (PSD) information of signals is presented. By 

applying empirical mode decomposition (EMD) to the raw EEG data, signals at different frequency levels were obtained. The 

PSD values of these signals were calculated using the welch method. The PSD values obtained were combined in a feature vector. 

Using the generated feature vectors, the long-short term memory (LSTM) network, a popular deep learning algorithm, was 

trained. The comparisons of the test accuracies obtained as a result of the training on the basis of individuals and channels were 

made in detail. As a result of the comparison, it was observed that the channels at the center of the scalp are more successful than 

the other channels. 

Keywords: Empirical Mode Decomposition, Brain-Computer Interface, Long-Short Term Memory, Welch Method. 
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Abstract 

The probability of encountering cyber-attacks increases with the proliferation of internet usage and the increase in the number of 

network devices. Intrusion detection systems are used in order to prevent the damages caused by cyber-attacks. In this study, an 

intrusion detection implementation based on feature selection was performed by using a convolutional neural network in order to 

prevent cyber-attacks. CSE-CIC-IDS2018 dataset was used during the training and testing stages. Attributes of the dataset were 

trained on the preprocessing layer, classification layer, and two-layer convolutional neural network. The implementation performance 

was assessed through accuracy, precision, and recall metrics. A retraining stage was performed in order to resolve the over-learning 

problem of the network. Intrusion detection was performed through synthetic data generation within the dataset. SMOTE (Synthetic 

Minority Over Sampling Technique) was used for synthetic data generation. In the study, Brute Force, SQL Injection, Botnet, and DoS 

attacks were selected as the types of threat. Attack detection accuracy of the intrusion detection system was found 98.32% and the 

detection accuracy obtained after retraining was found 98.8%. Following the training performed with synthetic data added into the 

dataset, the neural network carried out a binary classification of the data. The performance rate of detection and classification of the 

data as a threat was determined as 98.7% for Brute Force, 98.5% for DoS, 98.9% for Botnet, and 99.1% for SQL Injection. 

 

Keywords: Keywords: Intrusion Detection Systems, Convolutional Neural Network, SMOTE, Deep Learning, Cyber Security 

   

Evrişimli Sinir Ağına Dayalı Ağ Saldırı Tespit Yaklaşımı   
Öz 

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve ağa bağlı cihaz sayısının artması ile siber saldırılarla karşılaşma olasılığı artmaktadır. Siber 

saldırıların verdiği zararları, engellemek için saldırı tespit sistemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada siber saldırıların engellenmesi 

için, evrişimli sinir ağı kullanılarak özellik seçimine dayalı saldırı tespit uygulaması gerçekleştirilmiştir. Eğitim ve test işlemlerinde 
CSE-CIC-IDS2018 veri seti kullanılmıştır. Veri setindeki öznitelikler, ön işlem katmanı, sınıflandırma katmanı ve iki katmanlı 

evrişimli sinir ağı üzerinde eğitilmiştir. Uygulamanın performansı accuracy, precision ve recall ölçütleri ile değerlendirilmiştir. Ağın 

aşırı öğrenme sorununu gidermek için yeniden eğitim aşaması gerçekleştirilmiştir. Veri seti içerisinde sentetik veri üretimi 

gerçekleştirilerek izinsiz giriş tespiti yapılmıştır. Sentetik veri üretimi için SMOTE (Synthetic Minority Over Sampling Technique) 

yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada tehdit türleri olarak Brute Force, Sql Injection, Botnet ve DoS saldırıları seçilmiştir. Saldırı tespit 

sistemine ait saldırı algılama doğruluğu %98.32 ve yeniden eğitim sonrası elde edilen algılama doğruluğu ise %98.8 olarak tespit 
edilmiştir. Veri setine eklenen sentetik veriler ile gerçekleştirilen eğitim sonunda sinir ağı, verilerin ikili sınıflandırma işlemini 

gerçekleştirmiştir. Verilerin tehdit olarak algılanıp sınıflandırılmasındaki başarımı, Brute Force için %98.7, DoS için %98.5 , Botnet 

için %98.9 ve SQL Injection için %99.1 olarak bulunmuştur.  
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Öz 

Bu çalışmada, farklı kimyasal birimlere ait doğrusal olmayan süreçler içeren bir endüstriyel tesisteki 20 farklı arızanın tespiti ve 

sınıflandırılması yapılmıştır. Kullanılan veri seti büyük bir endüstriyel tesisten elde edilen IEEEDataPort çevrimiçi veri kümesidir. 

Tennessee Eastman Süreci olarak bilinen bu veri seti 20 farklı hata türü ile 52 işlem noktasından alınan ölçümleri içerir. Bu ölçümler 

üzerinden Poincare çizimleri elde edilerek her işlem noktası için sık kullanılan doğrusal olmayan öznitelikler çıkarılmıştır. Bu 

öznitelikler %5 istatistiksel anlamlılık düzeyinde tek yönlü ANOVA testine uygulanarak hata türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olduğunu gösterenler seçilmiştir. Hem tüm öznitelikler hem de sadece ANOVA ile seçilen öznitelikler beş farklı topluluk öğrenmesi 

algoritması (Boosted Trees, Bagged Trees, Subspace Discriminant, Subspace KNN ve RUSBoosted Trees) kullanılarak 

sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada elde edilen en yüksek sınıflandırıcı doğruluğu Subspace Discriminant algoritması kulanılarak %89,5 

olarak elde edilmiştir. Aynı verisetini kullanan benzer çalışmalarla kıyaslanabilir bir başarı düzeyine ulaşılmıştır. Öte yandan, ANOVA 

tabanlı öznitelik seçiminin bu tür endüstriyel proses tesislerinde arızaların teşhisinde bariz bir üstünlük sağlamadığı görülmüştür.  
 

Anahtar Kelimeler: Tennessee Eastman Proses Sistemi, Arıza Tespiti, Arıza Teşhisi, Topluluk Öğrenmesi, Poincare Grafik 
Ölçümleri, Tek Yönlü ANOVA Testi.   

Fault Detection and Diagnosis on Process Control Systems Using 

Ensemble Learning Algorithms from Poincare Plot Measures 

Abstract 

This study aimed to detect and classify 20 different malfunctions in an industrial facility that involves nonlinear processes from various 

chemical units.  The IEEEDataPort online dataset, acquired from a large industrial plant, was used in this study. It contains measures 
from 52 process points in Tennessee Eastman Process with 20 different fault types. We extracted two commonly used nonlinear features 

from Poincare Plots for each measurement point. The statistically meaningful features, which show statistically significant d ifferences 

among fault types with a significance of 5%, were selected from these features. Five distinct Ensemble Learner algorithms (Boosted 

Trees, Bagged Trees, Subspace Discriminant, Subspace KNN, and RUSBoosted Trees) discriminated the fault types using all features 

and the selected features only. The maximum classifier accuracies were 89.5% for both feature sets using the Subspace Discriminant 

method in this study. This performance is a comprehendible result among the results achieved in similar studies. On the other hand, 
ANOVA-based feature selection didn't result in a clear advantage to diagnose faults in such industrial process plants. 

 

Keywords: Tennessee Eastman Process System, Fault Detection, Fault Diagnosis, Ensemble Learning, Poincare Plot Measures, One-

Way ANOVA Test. 
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A Novel Docking Algorithm Based On The LiDAR And The V-shape 

Features 

Sercan Çağdaş Tekkök1, Bekir Bostancı2, Mehmet Emre Söyünmez3, Pınar Oğuz Ekim4 
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Abstract 

This paper presents a feature based docking strategy with a LiDAR for a non holonomic mobile platform to be charged at the charging 

station. The docking station has only a V-shape structure to be detected from the LiDAR scans. The proposed docking algorithm 

consists of three main sections which are the localization of the V-Shaped feature with the LiDAR measurements, the path generation 

with a quintic polynomial and the Proportional Integral Derivative (PID) implementation to track the generated points of the path and 

correct the yaw angle along the way. Once the relative position of the docking station is detected by matching the synthetically 

generated V-shape feature with the current Lidar scans, the trajectories are generated by calculating the coeeficients of the quintic 

polynomial. Afterwards, the initial states, the states and the yaw angles at the points along the path are taken as inputs and the 

algorithm corrects the robot’s yaw angle as it follows the path by a PID control. The algorithm is both tested within the simulation 

environment and the real test environment. The platform docks with a good accuracy which is around ± 2 cm in x and y, ± 1o in . 

With the proposed strategy, additional sensors are not necessary on the platform or on the charging station. Moreover, the robot can 

navigate even in the absence of light with a good accuracy. Hence, a cheaper solution is obtained for an important problem of 

autonomous mobile robotic applications.  

 

Keywords: Non holonomic platform, Feature based docking, LiDAR 

V-şekil Özelliklerine ve Lidar Sensörüne Dayalı Yeni Bir Kenetlenme 

Algoritması 

Öz 

Bu çalışma, şarj istasyonunda şarj edilecek holonomik olmayan bir mobil platform için LiDAR ile özellik tabanlı bir kenetlenme 
stratejisi sunar. Şarj/kenetlenme istasyonu, LiDAR taramalarından tespit edilebilecek yalnızca V şeklinde bir yapıya sahiptir. Önerilen 

yerleştirme algoritması, V-şekil özelliğinin LiDAR ölçümleriyle bulunması, beşli polinom ile yol oluşturulması ve yolun oluşturulan 

noktalarını izlemek ve düzeltmek için Orantılı İntegral Türev (PID) uygulaması olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Sentetik olarak 
oluşturulan V-şekli özelliği mevcut Lidar taramaları ile eşleştirilerek kenetlenme istasyonunun göreceli konumu tespit edildiğinde, 

beşli polinomun katsayıları hesaplanarak yörüngeler oluşturulur. Daha sonra, yol boyunca noktalardaki başlangıç durumları, durumlar 

ve sapma açıları girdi olarak alınır ve algoritma, PID kontrolü ile yolu takip ederken robotun sapma açısını düzeltir. Algoritma hem 

simülasyon ortamında hem de gerçek test ortamında test edildi. Platform, x ve y'de ± 2 cm, 'de ± 1o civarında olan iyi bir doğrulukla 

yanaşmaktadır. Önerilen strateji ile platformda veya şarj istasyonunda ek sensörler gerekli değildir. Üstelik robot, ışık olmadığında 

bile iyi bir doğrulukla hareket edebilir. Böylelikle otonom mobil robotik uygulamalarının önemli bir problemi için daha ucuz bir 

çözüm elde edilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Holonomik olmayan platform, Özellik tabanlı kenetlenme, LiDAR 
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TV ve Set Üstü Cihaz Arayüzlerinin Kullanılabilirliğinin Değerlendirmesinde 

Makine Öğrenmesinin Kullanımı  
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Öz 

Teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerle birlikte günümüzde geleneksel TV’ler birçok yeni özellik kazanarak akıllı TV’lere dönüşmüştür. 

Bu dönüşümle birlikte TV arayüzlerinin karmaşıklığı da giderek artmış ve kullanılabilirlik problemlerine sebep olmaya başlamıştır. 
Kullanılabilirlik problemlerinin ürün tasarımının erken aşamalarında belirlenmesi firmaların maliyetlerini düşürmekte ve müşterilere 

daha kullanılabilir sistemler sunulabilmektedir. Ancak kullanılabilirlik değerlendirmesinin çeşitli aşamaları uzman görüşlerine 
dayanmakta ve uzun süreler almaktadır. Makine öğrenmesi ve yapay zekâ teknolojileri pek çok alanda olduğu gibi kullanılabilirlik 

değerlendirmesinde de bazı süreçlerin otomasyonu ile süreçlerin hızlandırılması konusunda kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı 

kullanılabilirlik problemlerinin öncelik düzeyleri açısından belirli örüntülere sahip olup olmadığını ilişkilendirme kuralları tekniği ile 

araştırmak ve çeşitli makine öğrenmesi algoritmaları (naive bayes, lojistik regresyon, hızlı geniş marjin, derin öğrenme, rastgele orman, 

gradyan arttırma ağaçları, destek vektör makineleri teknikleri) yardımıyla kullanılabilirlik problemlerini önceliklerine göre 

sınıflandırmaktır. Bu amaçla Türkiye’nin önde gelen dijital platformlarından birisi olan Digitürk’ten TV ve set üstü cihaz arayüzünün 

yazılımcılar tarafından değerlendirmesi sonucunda elde edilen 3695 problem temin edilmiştir. Elde edilen veri incelenerek toplamda 

kullanılabilirlikle ilgili 2752 problem belirlenmiştir. Analizler öncesinde metinlerden oluşan veri seti, sözcüklerine ayırma 
(tokenization), filtreleme, kök bulma (stemming) gibi ön işlemlerden geçirilerek analizler için hazır hale getirilmiştir. Çalışma 

kapsamında öncelik düzeyleri açısından kullanılabilirlik problemlerinin sahip olduğu örüntüler tespit edilmiştir. Ayrıca kullanılabilirlik 

problemleri farklı eğitim/test verisi oranları (50/50, 55/45, 60/40, 65/35, 70/30, 75/25, 80/20, 85/15, 90/10, 95/5) kullanılarak 

önceliklerine göre sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma algoritmalarının performansları doğruluk oranı ve F1-skor metrikleri kullanılarak 
karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda öncelik düzeylerine göre sınıflandırmada en yüksek doğruluk oranını (%76,21) destek vektör 

makineleri algoritması verirken en yüksek F1-skor değerini ise (%79,51) ile derin öğrenme algoritması vermiştir.  

Anahtar Kelimeler: TV, Set üstü cihaz, Kullanılabilirlik Problemleri, Önceliklendirme, Makine öğrenmesi, Metin madenciliği 

The Use of Machine Learning in Evaluating the Usability of TV and Set-Top 

Boxes Interfaces 

Abstract 

With the rapid developments in technology, today traditional TVs have gained many new features and turned into smart TVs. With this 

transformation, the complexity of TV interfaces gradually has increased and started to cause usability problems. Identifying usability 

problems in the early stages of the product design reduces the costs of companies and provides more usable systems to customers. 

However, the various stages of usability evaluation are based on expert opinion and take a long time. Machine learning and artificial 

intelligence technologies can be used in usability evaluation as in many areas to automate and speed up the processes. This study aims 

to investigate whether usability problems have certain patterns in terms of importance levels using the association rules technique and 

to classify usability problems with the help of various machine learning algorithms (naive bayes, logistic regression, fast large margin, 

deep learning, random forest, gradient boosted trees, support vector machines) according to their importance levels. For this purpose, 

3695 problems of a TV and set-top box interface determined by the software developers were obtained from Digiturk, which is one of 

Turkey's leading digital platforms. By examining the problems obtained, in total 2752 usability problems were determined. Before the 

analyze, the data set consisting of texts was made ready for analysis by pre-processing such as tokenization, filtering, stemming. As a 
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result of the study, the patterns of usability problems according to their importance levels were obtained by using the association rules 

technique. Furthermore, usability problems were classified according to their priorities using different training/test data splitting ratios 

(50/50, 55/45, 60/40, 65/35, 70/30, 75/25, 80/20, 85/15, 90/10, 95/5). The performances of the classification algorithms were compared 

according to accuracy rate and F1-score metrics. As a result of the study, support vector machines had the highest accuracy level 
(76.21%) and deep learning algorithms had the highest F1-score (%79,51) in the classification of usability problems according to priority 

levels.  

Keywords: TV, Set-top box, Usability, Machine learning, Text mining.  
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Öz 

Kullanılabilirlik, müşteri memnuniyeti ve marka sadakati üzerinde önemli etkisi olan ve kullanıcı arayüzlerinin ne kadar kullanıcı dostu 
olduğunu gösteren önemli bir faktördür. Bu sebeple arayüzlerin ve sistemlerin tasarım, geliştirme ve denetimleri aşamasında 

kullanılabilirlik problemlerinin tespit edilebilmesi için pek çok yöntem geliştirilmiştir. Kullanılabilirlik değerlendirme yöntemlerinden 
bir tanesi de sezgisel değerlendirme yöntemidir.  Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sezgisel değerlendirme, genel kullanılabilirlik 

prensipleri olarak tanımlanan sezgisellere dayalı bir yöntemdir. Sezgisel değerlendirme süreçlerinde kullanılacak sistemlere özgü 

sezgisellerin geliştirilmesi ise uzman görüşlerine dayalı uzun ve zorlu bir süreçtir. Makine öğrenmesi ve yapay zekâ teknolojileri pek 
çok alanda olduğu gibi kullanılabilirlik alanında da yeni sezgisellerin geliştirilmesi ile ilgili süreçlerin otomasyonu konusunda 

kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı kullanılabilirlik problemlerine dayalı olarak yeni sezgisel geliştirme süreçlerini etkinleştirmek için 

veri madenciliği ve makine öğrenmesi tekniklerinin kullanılmasıdır. Bu amaçla Türkiye’nin önde gelen dijital platformlarından birisi 
olan Digitürk’ten TV ve set üstü cihaz arayüzünün yazılımcılar tarafından değerlendirmesi sonucunda elde edilen 3695 kayıt temin 

edilmiştir ve kayıtlar incelenerek toplamda 2752 kullanılabilirlik problemi belirlenmiştir. Elde edilen kullanılabilirlik problemleri 

literatürde yaygın bir şekilde kullanılan Nielsen’in on sezgiseli ile eşleştirilmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle kullanılabilirlik 

problemlerinin kullanılabilirlik sezgiselleri açısından belirli örüntülere sahip olup olmadığı ilişkilendirme kuralları tekniği ile 
araştırılmıştır. Ayrıca kullanılabilirlik problemlerinin sezgisellerle eşleştirilmeleri çeşitli makine öğrenmesi algoritmaları (naive bayes, 
lojistik regresyon, hızlı geniş marjin, derin öğrenme, rastgele orman, gradyan arttırma ağaçları, destek vektör makineleri teknikleri) 

yardımıyla tahmin edilmiştir. Sınıflandırıcıların validasyonu için tekrarlı holdout tekniği kullanılmıştır. Veri seti farklı eğitim/test 
oranlarına (50:50, 55:45, 60:40, 65:35, 70:30, 75:25, 80:20, 85:15, 90:10, 95:5) bölünmüş ve modellerin performansları doğruluk oranı 

ve F1-skor metrikleri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda sınıflandırma algoritmalarının doğruluk oranları %90’ın 
üzerinde, F1-skor değerleri de genel olarak %75 değerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Sınıflandırma algoritmaları arasında gradyan 

artırma ağaçlarının diğer algoritmalara göre daha iyi performans sergilediği gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: TV, Set üstü cihaz, Kullanılabilirlik sezgiselleri, Makine öğrenmesi, Veri madenciliği 

Association between Usability Heuristics and Problems: Use of Machine 

Learning 

Abstract 

Usability is an important factor showing that how user-friendly user interfaces are and it has a significant impact on customer satisfaction 
and brand loyalty. For this reason, many methods have been developed to identify usability problems during the design, development, 

and evaluation of user interfaces and systems. One of these usability evaluation methods is the heuristic evaluation method. Heuristic 

evaluation performed by experts is a method based on heuristics defined as general usability principles. The development of system-

specific heuristics to be used in heuristic evaluation processes is a long and challenging process based on expert opinions. Machine 

learning and artificial intelligence technologies can be used in usability evaluation to automate the processes related to the development 

of new heuristics as used in many areas. This study aims to use data mining and machine learning techniques to make new heuristic 

development processes based on usability problems efficiently. Therefore, 3695 problems of a TV and set-top box interface determined 
by the software developers were obtained from Digiturk, which is one of Turkey's leading digital platforms. By examining the problems 
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obtained, in total 2752 usability problems were determined. The usability problems were mapped with Nielsen's ten heuristics, which 

are widely used in the literature. Firstly, whether the usability problems have certain patterns in terms of usability heuristics was 

investigated with the association rules technique. Furthermore, the mappings of usability problems with heuristics were predicted using 
various machine learning algorithms (naive bayes, logistic regression, fast large margin, deep learning, random forest, gradient boosted 
trees, support vector machines techniques). The repeated holdout technique was used for the validation of classifiers. The data set was 

split into different training / test ratios (50:50, 55:45, 60:40, 65:35, 70:30, 75:25, 80:20, 85:15, 90:10, 95:5) and the performance of the 
models were compared using accuracy rate and F1-score metrics. As a result of the study, the accuracy rates of the classification 
algorithms were above 90%, and the F1-score values were generally above 75%. Among the classification algorithms,  gradient boosted 

trees generally perform better than the other algorithms. 

Keywords: TV, Set-top box, Usability heuristics, Machine learning, Data mining.  
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Öz 

Görüntüden görüntüye dönüşüm işlemi; görüntü işleme, bilgisayar grafikleri ve bilgisayarla görme alanındaki problem çözümlerinde 

kullanılmaktadır. Görüntüden görüntüye dönüşüm, belirli bir girdinin bir görsel temsilini başka bir temsille eşleştirmeyi öğrenmeyi 

gerektirmektedir. Üretici çekişmeli ağlarla (GAN'lar) görüntüden görüntüye dönüşüm yoğun bir şekilde incelenmiştir. Ve incelenen 

yöntemler çok modlu, süper çözünürlüklü, nesne dönüştürme ile ilgili dönüşüm vb. gibi birçok kısma uygulanmıştır. Ancak, görüntüden 
görüntüye dönüşüm teknikleri, istikrarsızlık ve çeşitlilik eksikliği gibi bazı sorunlardan muzdariptir. Bu çalışmada, GAN algoritmalarına 

ve türevlerine dayanan görüntüden görüntüye dönüşüm yöntemlerine kapsamlı bir genel bakış açısı sağlama amaçlanmıştır. Ayrıca, 
görüntüden görüntüye dönüşüm teknikleri tartışılıp ve analiz edilmektedir. Son olarak gelecekteki araştırılan yöntemler özetlenmekte 

ve tartışılmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Görüntüden görüntüye dönüşüm, üretici çekişmeli ağlar, derin öğrenme 

Review of Generative Adversarial Networks for Image-to-Image 

Translation and Image Synthesis 
Abstract 

Image to image translation process is used in image processing, computer graphics and computer vision problem solving. Image-to-
image translation requires learning to match one visual representation of a given input to another representation. Image-to-image 

translation has been extensively studied with producer adversarial networks (GANs). And the methods studied are multimodal, super 
tool, transformation into an object, and so on. It has been applied to many parts such as. However, it suffers from some issues such as 
image-to-image formatting, instability, and lack of variety. This article is intended to provide a comprehensive overview of the image  

translation methods according to GAN algorithms and their derivatives. In addition, its image-to-image formation is discussed and 
analyzed. Finally, future research methods are summarized and discussed. 

 

Keywords: Image-to-image translation, generative adversarial networks, deep learning. 
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Öz 

Geoteknik mühendisliğinde iki farklı zemin seviyesi arasında meydana gelen yatay kuvvetlerin stabilitesinin sağlanmasında dayanma duvarları oldukça 
yaygın kullanılan bir çözümdür. Bu çalışmada Türkiye Deprem Yönetmeliği 2018’ e göre konsol dayanma duvarının optimum tasarımı modifiye arı 

kolonisi algoritması kullanılarak araştırılmıştır. Doğada esinlenerek geliştirilen yapay arı kolonisi algoritması arıların besin kaynağı bulma sürecini 
taklit eden bir sezgisel optimizasyon yöntemidir. Optimizasyon analizlerinde, konsol dayanma duvarının optimum tasarımları ekonomik tasrımları elde 
etmek için araştırılmıştır ve maliyet fonksiyonu amaç fonksiyonu olarak alınmıştır. Duvarın geometrisinden kaynaklanan boyut limitleri ve statik ve 

dinamik yükler etkisinde kayma, devrilme ve taşıma gücü kontrollerinin normalize edilmiş matematiksel ifadeleri algoritmaya sınırlayıcılar olarak 
eklenmiştir. Optimizasyon analizlerinde, temelin ön ve arka ampatman mesafeleri, gövdenin alt ve üst genişlikleri ve temel kalınlığı ayrık tasarım 
değişkeni olarak dikkate alınmış ve bu ayrık tasarım değişken değerleri kullanılarak tasarım kümesi oluşturulmuştur. Haritada seçilen bölgelere göre 

Türkiye Deprem Haritası’ ndan alınan farklı kısa periyot harita spektral ivme katsayıları ve farklı yerel zemin sınıfları için yapay arı kolonisi algoritması 
ile optimize edilmiş konsol dayanma duvarının minimum maliyetleri araştırılmıştır. Amaç fonksiyonunun minimum değerleri çeşitli zemin özellikleri 
ve deprem yüklerini içeren farklı tasarım durumları açısından karşılaştırılmıştır. Farklı tasarım durumları ve deprem etkisi dikkate alınarak elde edilen 
optimum sonuçlar incelendiğinde değişen özelliklerin optimum tasarıma etkisi sezgisel optimizasyon analizleri ile kısa zamanda mantıklı olarak elde 
edilmiştir. Modifiye yapay arı kolonisi algoritmasının çok bilinmeyenli karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde etkili ve başarılı bir yöntem 
olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Konsol Dayanma Duvarı, Deprem yükü, Modifiye arı kolonisi algoritması, Ayrık değişkenli sezgisel tasarım optimizasyonu. 

Optimum Design of Cantilever Retaining Wall with Modified 

Artificial Bee Colony Algorithm according to Turkey Building 

Earthquake Code 2018 

Abstract 

Retaining walls are a widely employed solution in geotechnical engineering to provide the stability of the horizontal forces occurring between two 

different soil levels. In this study, the optimum design of the cantilever retaining wall according to the Turkish Earthquake Code 2018 was investigated 
via a modified bee colony algorithm. The artificial bee colony algorithm, inspired by nature, is a heuristic optimization method that mimics the process 

of bees tried to find food sources. In the optimization analyses, optimum designs of the cantilever retaining wall have been investigated to obtain 

economical designs and the cost function has been taken as the objective function.  Normalized mathematical expressions of the size limits arising from 
the geometry of the wall and the check of the sliding, overturning, and bearing capacity under the static and dynamic loads have been added to the 

algorithm as constraints. In the optimization analysis, the front and back extension length of the base, the top and bottom width of the stem, and the 
base thickness have been taken into consideration as the discrete design parameters and formed the design space utilizing these discrete values of 
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parameters. The minimum costs of the cantilever retaining wall optimized by the artificial bee colony algorithm have been examined for different 

values of local soil classes and short-period map spectral acceleration coefficients taken from the Turkey Earthquake Map according to the selected 
regions in the map. The minimum values of the objective function have been compared in terms of the different design cases includes variable values 
of soil properties and the earthquake loads. When the optimum results obtained by considering different design cases and earthquake loads are 

examined, the effect of changing properties on the optimum design wall has been obtained coherently in a short time with heuristic optimization 
analysis. It has been observed that the modified artificial bee colony algorithm is an effective and successful method in solving complex engineering 
problems with many unknowns.  

Keywords: Cantilever retaining wall, Seismic loads, Modified artificial bee colony algorithm, heuristic optimum design with discrete parameters 
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Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Telefon Uygulaması ile Kan Şekeri 
Tahmini 

Volkan Kılıç* 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye (ORCID: 0000-0002-3164-1981) 

Öz 

Diyabet, insan vücudunda birçok hastalığı tetikleyen kronik bir hastalıktır. İnsan vücudunu olumsuz etkileyen diyabet için kritik şeker 
seviyeleri, hiperglisemi (yüksek kan şekeri) ve hipoglisemi (düşük kan şekeri) olarak adlandırılır. Kan şekerinin bu seviyelerin 
üstünde veya altında olması insan vücudunda çeşitli tahribatlara neden olmaktadır. Mevcut sistemler, kan şekerini sürekli ölçerek 
takip yapmakta olup, kritik seviyeler geçildikten sonra kullanıcıya uyarı vermektedir. Kullanıcının uyarının farketmesi, gerekli ilaç 
ve/veya tedbirleri almasına takiben kan şekeri istenilen seviyeye indirilebilmektedir. Bu durum, hasta vücudunun belirli bir süre kritik 
seviyelerde çalışmasına neden olmaktadır. Bu sorunun önüne geçebilmek için, kan şekerinin zaman içindeki değişiminden bir sonraki 
kan şekerinin değerini tahmin edebilecek ve böylelikle, kritik seviyelerine ulaşmadan hastayı uyarabilecek bir sistem geliştirilmiştir. 
Önerilen sistem, uzun-kısa süreli bellek (Long Short Term Memory-LSTM) tabanlı tekrarlayan sinir ağı (Recurrent Neural Network-
RNN) ile zamanla değişen kan şekeri değerlerinden bir sonraki değeri tahmin edebilmektedir. Diyabet hastalarından elde edilen 
gerçek veriler ile eğitilen sistem, %95.6 doğruluğa karşılık gelen 3.72 mg/dl'den daha düşük bir hata ile kan şekerini tahmin 
edebilmiştir. Önerilen sistem, ayrıca, kendi geliştirdiğimiz BffDiabetes adlı Android uygulamamızla birleştirilmiştir. Uygulama, 
ölçülen kan şekeri değerini bir bulut sistemi üzerinden bir sonraki şeker seviyesini tahmin etmek için sunucuya gönderir. Sunucuda 
koşturulan LSTM tabanlı tahmin algoritmamız gelen değere bağlı olarak gelecek üç zaman adımı için şeker değerlerini hesaplar. 
Tahmin sonuçları, kan şekeri seviyesinin kritik aşamalara ulaşma eğiliminde olup olmadığını değerlendirmek için bulut sistemi 
üzerinden tekrar Android uygulamasına gönderilir. Bu eğilim tespit edilirse, uygulama hastayı gerekli önlemler için bir bildirimle 
uyarır. Böylelikle, kan şekerini ölçerek kablosuz (Bluetooth) aktarım yapan cihazlarla çalışabilecek bir platform diyabet hastalarının 
kullanımına sunularak günlük hayat kalitelerinin artırılması amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Tekrarlayan Sinir Ağı, LSTM, Akıllı Telefon, Android.   

Artificial Intelligence based Blood Sugar Prediction with Smartphone 
Application 

Abstract 

Diabetes is a chronic disease that triggers many diseases in the human body. Critical sugar levels for diabetes, which negatively 
affects the human body, are referred to as hyperglycemia (high blood sugar) and hypoglycemia (low blood sugar). Blood sugar being 
above or below these levels causes various damages in the human body. Existing systems monitor blood sugar continuously, and alert 
the user after critical levels are passed. After the user notices the warning and takes the necessary medication and/or precautions, the 
blood sugar can be reduced to the desired level. This situation causes the patient's body to work at critical levels for a certain period of 
time. In order to avoid this problem, a system has been developed that can predict the value of the next blood sugar from the change in 
blood sugar over time and thus alert the patient before reaching critical levels. The proposed system can predict the next value from 
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the time-varying blood sugar values with the Long Short Term Memory (LSTM) based recurrent neural network (RNN). Trained with 
real data from diabetes patients, the system was able to predict blood sugar with an error of less than 3.72 mg/dl, corresponding to 
95.6% accuracy. The proposed system is also combined with our custom-designed Android application called BffDiabetes. The 
application sends the measured blood sugar value via a cloud system to the server to predict the next sugar level. Our LSTM-based 
prediction algorithm run on the server calculates sugar values for the next three time steps based on the incoming value. The 
prediction results are sent back to the Android app via the cloud system to assess whether the blood sugar level tends to reach critical 
stages. If this trend is detected, the application alerts the patient with a notification for necessary precautions. In this way, it is aimed 
to increase the quality of daily life by offering a platform that can work with devices that make wireless (Bluetooth) transmission by 
measuring blood sugar.  
 
Keywords: Artificial Intelligence, Recurrent Neural Network, LSTM, Smartphone, Android. 
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Detection of COVID-19 Cases with Fuzzy Classifiers Using Chest 
Computed Tomography 

Aleyna Kökten*, Volkan Kılıç 
İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Electrical and Electronics Engineering, İzmir, Türkiye (ORCID: 0000-0002-

2091-0453, 0000-0002-3164-1981) 
 

 

Abstract 

The novel coronavirus 2019 (COVID-19) is still spreading rapidly since it first appeared in Wuhan city of China in December 2019, 
resulting in a worldwide pandemic. Early detection of positive cases plays a key role in preventing the further spread of the epidemic 
which leads to the development of diagnostic methods that give rapid and accurate responses for the detection of COVID-19. Previous 
studies confirmed that chest computed tomography (CT) is an indispensable tool for early screening and diagnosing of COVID-19 
cases. As a result of examinations on CT scans, a radiological finding that is called ground-glass opacity, causing color, and texture 
change, was found in the lung of a person with COVID-19. Due to the carelessness of radiologists who work long hours and the 
misdiagnosis resulting in confusion of the findings with different diseases, an automatic system that helps radiologists is needed. In this 
paper, we present a new approach based on fuzzy classification for the detection of COVID-19 using 3D CT volumes. In the proposed 
approach, the skewness, kurtosis, and average statistical features of 3D CT images of patients consisting of two classes, COVID and 
Normal, are calculated and the value ranges are determined for both classes. Three statistical features and value ranges are used as 
membership functions in the development of fuzzy logic classifier. The proposed approach provides rapid and accurate diagnostics in 
terms of COVID vs. Normal (binary classification) under a user-friendly interface. Experimental evaluations demonstrate that our 
approach has great potential for radiologists to validate their initial screening and improve early diagnosis, isolation, and treatment, 
which contributes to infection prevention and control of the epidemic. 

Keywords: COVID-19, fuzzy classification, CT images, ground-glass opacity, statistical features. 

Bilgisayarlı Göğüs Tomografisi Kullanılarak Bulanık 
Sınıflandırıcılarla COVID-19 Vakalarının Tespiti 

Öz 

Yeni koronavirüs salgını (COVID-19), ilk olarak Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktığından beri hızla yayılmakta ve 
dünya çapında pandemiye neden olmaktadır. Pozitif vakaların erken teşhisi, COVID-19 tespiti için hızlı ve doğru yanıtlar veren tanı 
yöntemlerinin gelişmesine yol açan salgının daha da yayılmasını önlemede önemli bir rol oynar. Önceki çalışmalar, göğüs bilgisayarlı 
tomografisinin (BT) COVID-19 vakalarının erken taranması ve teşhisi için gerekli bir araç olduğunu doğrulamıştır. İncelemeler sonucu 
COVID-19 hastalığına yakalanmış bir insanın akciğer BT taramalarında buzlu cam opasitesi adı verilen, renk ve doku değişikliğine  
sebep olan bir radyolojik bulgu bulunmuştur. Uzun saatler çalışan radyologların dikkatsizliği ve bulguların farklı hastalıklarla 
karıştırılmasıyla sonuçlanan yanlış tanı nedeniyle radyologlara yardımcı olan otomatik bir sisteme ihtiyaç doğmaktadır. Bu çalışmada, 
3D BT kesitleri kullanılarak COVID-19 tespiti için bulanık sınıflandırmaya dayalı yeni bir yaklaşım sunuyoruz. Önerilen yaklaşımda 
COVID ve Normal olmak üzere iki sınıftan oluşan hastaların 3D BT görüntülerinin çarpıklık, basıklık ve ortalama istatistiksel özellikleri 
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hesaplanır ve her iki sınıf için değer aralıkları belirlenir. Hesaplanan üç istatistiksel özellik ve değer aralıkları geliştirilen bulanık mantık 
sınıflandırıcısında üyelik fonksiyonu olarak kullanılır. Uygun üyelik fonksiyonları ve kural tabanıyla ile geliştirilen bulanık sınıflandırıcı 
3D BT taramalarını sınıflandırarak çıkışa verir. Bu bulanık sınıflandırıcı sistem geliştirilen arayüz ile birleştirerek radyologlara yardımcı 
bir sistem tasarlanmıştır. Önerilen yaklaşım, kullanıcı dostu bu arayüz altında COVID ve Normal (ikili sınıflandırma) açısından hızlı ve 
doğru teşhis sağlamaktadır. Deneysel değerlendirmeler, yaklaşımımızın radyologların ilk taramalarını doğrulaması ve erken tanı, 
izolasyon ve tedaviyi iyileştirmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve bu da enfeksiyonun önlenmesine ve salgının kontrolüne 
katkıda bulunduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, bulanık mantık sınıflandırıcı, BT görüntüleri, buzlu cam opasitesi, istatistiksel özellikler.
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Derin Öğrenme Tabanlı Mermer Yüzeylerinin                           
Otomatik Sınıflandırılması 

Mert Öktem*, Şahin Alp Akosman, Özge Taylan Moral, Volkan Kılıç 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye (ORCID: 0000-0002-0852-8681, 0000-
0002-0261-7800, 0000-0003-0482-267X, 0000-0002-3164-1981) 

  

Öz 

Doğal taşların mimaride ve dekorasyonda kullanımının artmasıyla mermere olan talep son yıllarda giderek yükselmiştir. Yükselen 
talebi karşılayabilmek için üreticilerin kapasite artırımı kadar, mermer üretim süreçlerinin verimliliğini de artırmaları gerekmektedir. 
Mermer üretim süreçlerinden biri olan mermer sınıflandırılmasında yapılan insan kaynaklı hatalardan dolayı üretim hızı ve verimi 
düşmektedir. Bu çalışmada, mermerlerin yanlış sınıflandırma problemine çözüm olarak farklı renk ve dokulara sahip mermer 
türlerinin yüksek başarımla sınıflandıran yapay zeka destekli bir sistem önerilmektedir. Önerilen sistemde, 5 farklı mermer türüne ait 
516 mermer görüntüsünün sınıflandırılması için 12 evrişimsel sinir ağı mimarisi, transfer öğrenme ve derin öğrenme yöntemleri 
kullanılarak eğitilmiştir. Artırılmış veri kümesi ile yapılan eğitimler sonucunda transfer öğrenme uygulanan VGG-16 mimarisi ile 
%96.07 sınıflandırma başarısı elde edilmiştir. Önerilen sistem, benzer çalışmalardan farklı olarak, geliştirdiğimiz arayüz ile 
birleştirilmiştir. Böylelikle, üretim sürecinde daha az insan kaynaklı hata ile mermerlerin sınıflandırılmasına katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mermer sınıflandırılması, Derin öğrenme, Transfer öğrenme, Evrişimsel sinir ağları. 

Deep Learning Based Automated Classification of                

        

Marble Surfaces  

Abstract 

The demand for marble has increased gradually in recent years with the increasing use of natural stones in architecture and decoration. 
In order to meet the rising demand, producers must increase the efficiency of their marble production processes as well as increase 
their capacity. Production speed and efficiency decrease due to human-induced errors in marble classification, which is one of the 
marble production processes. In this study, as a solution to the problem of misclassification of marbles, an artificial intelligence 
supported system that classifies marble types with different colors and textures with high performance is proposed. In the proposed 
system, 12 convolutional neural network architectures were employed using transfer learning and deep learning methods to classify 
516 marble images of 5 different marble types. As a result of the training with the augmented dataset, 96.07% classification accuracy 
was achieved with the VGG-16 architecture using transfer learning. Unlike similar studies, the proposed system has been integrated 
with our custom-designed interface. Thus, it is aimed to contribute to the classification of marbles which leads to less human-induced 
production issues. 
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Keywords: Marble classification, Deep learning, Transfer learning, Convolutional neural network. 
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Dental Kişi Tanıma Amacıyla Panoramik Röntgen Görüntülerinde 

Yeni Bir Çene Bölütleme Yöntemi 

Mustafa Hakan Bozkurt1*, Serap Karagöl2 

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Of Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye (ORCID: 0000-0002-7734-0295) 
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Öz 

Dental biyometri, kişilerin kimliklerinin tespiti için dental bilgilerinin kullanıldığı biyometri türüdür. İris, parmak izi, yürüyüş gibi 

diğer biyometrik özellikler günümüzde kişilerin tanınması amasıyla başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu özellikler çeşitli 
nedenlerle kolayce zarar görebilirler. Örneğin yangın, deprem ve trafik kazası gibi kişinin ağır yaralandığı durumlarda, bu biyometrik 

özellikler zarar görebilir ve kullanılamaz hale gelebilir. Dişler ise diğer biyometrik özelliklere göre daha dayanıklıdır. Daha zor 

bozulurlar. Dişlerin bu özelliği sayesinde dental biyometri, diğer biyometrik özelliklerin kullanılabilir olmadığı durumlarda tercih 

edilmektedir. Dental görüntülemede bitewing, periapikal ve panoramik röntgen gibi farklı yöntemler bulunmaktadır. Bitewing tipi 

röntgen görüntülerinde çenenin bir bölümünde alt ve üst dişler görüntülenmektedir. Periapikal röntgenler bir ya birkaç dişin detaylı 

görüntülendiği röntgenlerdir. Panoramik röntgen görüntüleri ise tüm çenenin panoramik bir şekilde görüntülendiği röntgen türüdür. 

Bu röntgen tipinde tüm dişler bir arada görüntülenmektedir. Panoramik röntgenler çene ve diş yapıları konusunda daha fazla bilgi 

içermesi yönüyle daha avantajlıdır. Ancak buna karşın panoramik röntgen görüntülerinde, çene ve burun kemiği, ısırma diski gibi 

istenmeyen öğeler bulunmaktadır. Bu durum görüntülerin işlenmesini zorlaştırmaktadır. Üç röntgen türünün işlenmesinde ortak olarak 

düşük parlaklık değişimi, üst üste gelen ya da farklı yönelimlerde olan dişler gibi zorluklar bulunmaktadır. Dental radyografi 

görüntülerinden kişi tanıma uygulamasının ana aşamaları; alt ve üst çene ayrımı, diş ayrımı, özellik çıkarımı ve eşleştirmedir. Bu 

aşamalardan ilki alt-üst çene segmentasyonudur. Bu aşamanın yüksek doğrulukla yapılması, sonraki aşamaları da etkilemektedir. Bu 
nedenle çene ayırma işleminin en az hata ile tamamlanması önemlidir. Bu çalışmada panoramik röntgen görüntülerinde, alt ve üst 

çene segmentasyonu için yeni bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntem ile kullanılan veri tabanında yüksek doğruluk ile çene ayırma 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıyaslanan güncel diğer çalışmalara göre daha yüksek doğruluk oranı elde edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: dental kişi tanıma, bölütleme, medikal görüntüleme, görüntü işleme, biyometri. 

A New Jaw Segmentation Method on Panoramic X-Ray Images for 

Dental Human Identification 

Abstract 

Dental biometry is a biometry method in which dental information is used to identify individuals. Other biometric features such as 

iris, fingerprints, and gait are successfully used today to identify people. However, these features can be easily damaged for various 

reasons. For example; these biometric properties can be damaged and become unusable in cases of heavy damage such as fire, 

earthquake and traffic accident. Teeth are more durable than other biometric features. They deteriorate more difficultly. Thanks to this 

feature of teeth, dental biometry is preferred when other biometric features are not available. There are different methods in dental 

imaging such as bitewing, periapical and panoramic x-ray. Bitewing type x-ray images shows the upper and lower teeth in a part of 

the jaw. Periapical X-rays are X-rays that show one or more teeth in detail. Periapical x-rays are images that are shown one or more 
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teeth in detail. Panoramic x-ray images, on the other hand, are a type of x-ray in which the entire jaw is viewed in a panoramic way. 

In this type of x-ray, all teeth are displayed together. Panoramic x-rays are more advantageous in that they contain more information 

about jaw and tooth structures. However, panoramic x-ray images contain undesirable items such as jawbone, nasal bone and bite 
disc. This situation makes it difficult to process images. Common difficulties in processing the three X-ray types are low brightness 

variation, overlapping teeth or teeth with different orientations. Main stages of person recognition application from dental radiography 
images are lower and upper jaw separation, tooth separation, feature extraction and matching. The first of these stages is the lower 

upper jaw segmentation. Failure to do this stage with high accuracy affects the next stages as well. For this reason, it is important to 
complete the jaw separation process with the least error. In this study, a new method is proposed for upper and lower jaw 

segmentation in panoramic x-ray images. With the proposed method, jaw separation was performed with high accuracy in the 
database used. In addition, higher accuracy rate was achieved compared to other compared current studies. 

Keywords: dental human identification, segmentation, medical imaging, image processing, biometrics. 
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Haber Metinlerinden Sosyo-ekonomik ve Epidemiyolojik Konuların 
Metin Madenciliğine Dayalı Belirlenmesi 
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Öz 

Bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler ile, Web’te aralarında sosyo-ekonomik ve epidemiyolojik konuların da yer aldığı birçok konuda 

önemli boyutta metin belgeleri paylaşılmaktadır. Internetteki çeşitli platformlarda paylaşılan haber makaleleri, hastalık raporları ve 

haber bültenleri gibi metin-tabanlı paylaşımlar, ortaya çıkan bulaşıcı hastalık salgınlarının erken tespiti için de önemli bir bilgi 

kaynağı niteliğine sahiptir. Bu bilgi, web tabanlı biyo -gözetim sistemleri geliştirilmesi için de son derece kritik önem taşımaktadır. 
Webte yayınlanan haber makalelerinin sayısının sürekli olarak artması, bu kaynaklarının hastalık, salgın ve sosyo-ekonomik faktörleri 
önceden belirlemede kullanılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, etkin bir web tabanlı biyogözetim sistemi geliştirilmesi için, haber 
metinlerini uygun konulara hızlı ve yüksek başarım ile atayan metin madenciliği ve makine öğrenmesi tabanlı sistemlere gereksinim 

duyulmaktadır. Bu çalışmada, hayvanlar üzerinde viral bir hastalık olan ASF ve sosyo-ekonomik konularda haber metinleri içeren bir 
derlem üzerinde temel makine öğrenmesi sınıflandırma algoritmalarının, sınıflandırıcı topluluğu mimarilerinin ve temel metin temsil 

yöntemlerinin başarımları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Haber metinlerinin temsil edilmesinde üç temel n-gram modeli 

olan (1-gram, 2-gram ve 3-gram) temsilleri, terim sıklığı, terim varlığı ve TF-IDF terim ağırlıklandırma yaklaşımları ile birarada 
kullanılarak toplam dokuz farklı metin temsili elde edilmiştir. Elde edilen metin temsilleri, dört temel sınıflandırma algoritması olan 

Naive Bayes algoritması, destek vektör makineleri, k-en yakın komşu algoritması ve lojistik regresyon algoritmaları ile 

değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, torbalama yöntemi, yükseltme yöntemi, rastgele alt-uzay yöntemi ve çoğunluk oylaması 

algoritması kullanılarak, haber metinlerinden sosyo-ekonomik ve epidemiyolojik konuların saptanmasında, topluluk öğrenme 
yöntemlerinin etkinlikleri de analiz edilmiştir. Deneysel analizlerde kullanılan temel sınıflandırıcılar arasında en yüksek başarım 

Naive Bayes algoritması ile topluluk öğrenmesi mimarileri arasında en yüksek başarım ise rastgele alt-orman algoritmasının Naive 

Bayes ile kullanılmasıyla elde edilmiştir. Deneysel sonuçlar, metin madenciliği ve makine öğrenmesi yöntemlerinin salgın 

hastalıkların erken belirlenmesi için kullanılmasının uygun olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Metin madenciliği, Makine öğrenmesi, Topluluk öğrenmesi.   

Identification of Socio-economic and Epidemiological Issues from 

News Texts Based on Text Mining 
Abstract 

With the advances in information technologies, important text documents are shared on the Web on many topics, including socio-

economic and epidemiological issues. Text-based posts, such as, news articles, disease reports and news bulletins shared on various 

platforms on the Internet are also important sources of information for early detection of emerging infectious disease outbreaks. This 

information is also critical for the development of web -based bio-surveillance systems. The continuous increase in the number of  

news articles published on the web makes it difficult to use these sources to predict disease, epidemic and socio -economic factors. 
Therefore, in order to develop an effective web-based bio-surveillance system, text mining and machine learning-based systems are 
required that assign news texts to appropriate topics with high predictive performance and speed. In this study, the performance of 
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conventional machine learning classifiers, ensemble learning architectures and conventional text representation methods were 

evaluated comparatively on a collection of ASF, a viral disease on animals, and news texts on socio-economic issues. A total of nine 

different text representations were obtained by using three basic n-gram model (1-gram, 2 -gram and 3 -gram) representations, term 
frequency, term existence and TF-IDF term weighting approaches to represent news texts. The text representations obtained were 

evaluated using five basic classification algorithms, namely, Naive Bayes algorithm, support vector machines, k-nearest neighbor 

algorithm, and logistic regression algorithms. In addition, the predictive performances of ensemble learning methods (namely, 

Bagging method, Boosting method, random subspace method and majority voting algorithm) have been evaluated on the 

identification of socio-economic and epidemiological issues from news texts. Among the basic classifiers used in experimental 
analysis, the highest performance was obtained with Naive Bayes algorithm and community learning architectures, while the hig hest 
performance was obtained by using the random sub-forest algorithm with Naive Bayes. Experimental results show that it is 

appropriate to use text mining and machine learning methods for early detection of epidemics.  

 
Keywords: Text mining, Machine learning, Ensemble learning. 
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Bulanık Mantık Tabanlı Bir Hibrit Yol Takip Yöntemi  
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Özet 

Literatürde otonom kara araçları yol takibi problemini çözmek için farklı yöntemler önerilmiştir. Bu yöntemler geometrik tabanlı ve 

model tabanlı yöntemler olarak iki ana gruba ayrılabilir. Model tabanlı yöntemlerde aracın dinamik modeli kullanılırken, geometrik 
tabanlı yöntemlerde sadece araç ve yol arasındaki geometrik ilişkilerden yararlanılır. Yapılarının basit olması nedeniyle geometrik 

tabanlı yöntemler uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Stanley ve Pure Pursuit yöntemleri en yaygın kullanılan geometrik tabanlı 

yöntemlerdir. Stanley yöntemi düz yolda daha iyi bir yol takip performansı gösterirken, dönüşlerde daha düşük bir performans 

sergilemektedir. Pure Pursuit yöntemi ise dönüşlerde daha iyi bir performans sergilerken, düz yolda daha düşük bir performans 

göstermektedir. Bu çalışmada Pure Pursuit ve Stanley yöntemlerinin üstün yanlarını bir arada kullanabilmek için bulanık mantık 

tabanlı bir hibrit kontrol yöntemi önerilmiştir. Bu yöntemde yolun geometrisine bağlı olarak Stanley ve Pure Pursuit yöntemleri ile 
elde edilen direksiyon açı değerleri ağırlıklandırılarak tek bir direksiyon açısı değeri hesaplanmaktadır. Ağırlıklandırma parametresi 

dinamik olup bir bulanık çıkarım mekanizması tarafından ileri bakma açısı değerlendirilerek ayarlanmaktadır. Önerilen yöntemin 

performansı farklı yol şartlarında test edilmiş ve elde edilen sonuçlar Stanley, Pure Pursuit yöntemleri ve mevcut bir hibrit yöntem ile 

karşılaştırılmıştır. Benzetim sonuçları önerilen yöntemin diğer klasik iki yönteme ve mevcut hibrit yönteme göre daha üstün bir yol 

takip performansı sergilediğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yol takibi, otonom araçlar, geometrik yol takibi, hibrit kontrol, bulanık mantık.   

A Fuzzy Logic Based Hybrid Path Tracking Method 

Abstract 

Various methods have been proposed to solve the path tracking problem of autonomous ground vehicles in the literature. These 

methods can be divided into two main groups as geometric-based and model-based methods. While the dynamic model of the vehicle 

is used in model-based methods, only geometric relations between the vehicle and the path are used in geometric-based methods. 

Geometric-based methods are frequently used in applications due to their simple structures. Stanley and Pure Pursuit methods are the 

most widely used geometric-based methods. While the Stanley method shows a better tracking performance on a straight path, it 

shows a lower performance on turns. On the other hand, the Pure Pursuit method performs better performance on turns but shows a 

lower performance on the straight paths. In this study, a fuzzy logic-based hybrid control method is proposed to use the advantages of 

Pure Pursuit and Stanley methods together. In this method, the steering angle value is calculated by weighting the steering angle 

values obtained by Stanley and Pure Pursuit methods depending on the geometry of the path. The weighting parameter is dynamic and 
is adjusted by a fuzzy inference mechanism by evaluating the look-ahead angle. The performance of the proposed method is tested 
under different path conditions and the results obtained are compared with Stanley, Pure Pursuit methods, and an existing hybrid 

method. The simulation results show that the proposed method exhibits a superior path tracking performance compared to the other 

two conventional methods and the existing hybrid method. 

Keywords: Path tracking, autonomous vehicles, geometric path tracking, hybrid control, fuzzy logic. 
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Abstract 

Recommender systems provide personalized suggestions by processing user and item information and interactions. Personalized 
product recommendations make it easier for users to access products that interest them. Course recommendation systems, on the other 
hand, aim to guide students to fields of interest in which they can succeed. On e-learning sites, there are many courses and students 
from different fields. Also, students can select courses from other than the fields they are studying. However, students in educational 
institutions must follow a curriculum. Since each educational institution has distinct constraints on course selection, a specific 
approach to the problem is required to develop a course recommender system. Due to the restrictive nature of the problem, developing 
a recommendation system for institutions is considered challenging. Therefore, students consult a faculty member when selecting a 
course for enrollment. In this study, a hybrid recommender system is proposed using student and course information with 
collaborative filtering and content-based filtering models. The proposed system provides consistent recommendations by using 
explicit and implicit data, without predefined association rules. The collaborative filtering algorithms use grades as rating values. The 
content-based filtering algorithms utilize text-based information about students and courses by converting them into feature vectors 
using natural language processing methods. In the combination phase of the hybrid recommender system, only one of the 
collaborative filtering and one of the content-based filtering models are used with different ensembling methods. It is found that the 
suggested hybrid recommender system can achieve outperforming results for all evaluation metrics. The results show the values of the 
rank-aware metrics Precision@N, AP@N, mAP@N, and NDCG@N for the individual models and the hybrid models with different 
combinations. In particular, for content-based filtering with Bayesian personalized ranking, the hybrid model performs better than any 
algorithm in practice. 

Keywords: Course Recommendation System, Hybrid Recommender System, Collaborative Filtering, Content-Based Filtering 

Gerçek Zamanlı Öğrenci Otomasyon Uygulaması için 
Hibrit Ders Öneri Sistemi Tasarımı 

Öz 

Öneri sistemleri, kişi ve öğe bilgilerini kullanarak ve birbirleriyle olan etkileşimlerini işleyerek kullanıcılara göre özelleştirilmiş 
öneriler sunmaktadır. Kişiselleştirilmiş ürün önerileri, kullanıcıların ilgilerini çeken ürünlere erişmelerini kolaylaştırmaktadır. Ders 
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öneri sistemleri ise öğrencileri ilgilendikleri ve başarılı olabilecekleri alanlara yönlendirmeyi amaçlamaktadır. E-öğrenme sitelerinde 
farklı disiplinlerden çok sayıda kurs ve öğrenci bulunmaktadır. Bu durumun yanı sıra, öğrenciler eğitim aldıkları disiplinler dışındaki 
diğer alanlardan ders alabilmektedir. Buna karşın, eğitim kurumlarındaki öğrenciler ise önceden belirlenmiş bir müfredatı takip etmek 
zorundadır. Her eğitim kurumu, ders seçimi için farklı kısıtlara sahip olduğundan, ders öneri sistemi geliştirme problemine özel bir 
yaklaşım gerekmektedir. Problemin sınırlayıcı doğası gereği, eğitim kurumları için ders öneri sistemi geliştirilmesi zorlu bir alan 
olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, öğrenciler kayıt için ders seçerken bir öğretim üyesine danışmaktadırlar. Bu çalışmada, 
öğrenci ve ders bilgileri ile işbirlikçi filtreleme ve içerik tabanlı filtreleme modelleri kullanan hibrit öneri sistemi önerilmiştir. Sistem, 
önceden tanımlanmış ilişkilendirme kuralları olmadan, belirgin ve dolaylı verileri kullanarak tutarlı öneriler sunmaktadır. İşbirlikçi 
filtreleme algoritması, öğrencilerin notlarını değerlendirme skoru olarak kullanmaktadır. İçerik tabanlı filtreleme algoritması ise 
öğrenciler ve dersler hakkındaki metin formatında bulunan bilgileri, doğal dil işleme yöntemleri ile özellik vektörlerine dönüştürerek 
kullanmaktadır. Hibrit öneri sistemini oluşturma işleminde, işbirlikçi filtreleme ve içerik tabanlı filtreleme modellerinden birer tane 
seçilmiş ve farklı birleştirme yöntemleri uygulanmıştır. Deneysel sonuçlarda ise, sunulan hibrit öneri sisteminin kendisini oluşturan 
algoritmalardan, tüm değerlendirme metriklerinde, daha başarılı sonuçlar elde edebildiği görülmüştür. Sonuç bölümünde, farklı 
kombinasyonlar ile oluşturulmuş hibrit modeller için Precision@N, AP@N, mAP@N ve NDCG@N sıralamaya duyarlı metrik 
değerleri gösterilmektedir. Özellikle, içerik tabanlı filtreleme ve Bayes kişiselleştirilmiş sıralamasından oluşan hibrit model, diğer tüm 
tekil modellerden daha iyi performans göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ders Öneri Sistemi, Hibrit Öneri Sistemi, İşbirlikçi Filtreleme, İçerik Tabanlı Filtreleme 
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Abstract 

A large amount of data is the key requirement in order to train a neural network efficiently. Using a small size training set in network 

training causes low accuracy for model performance over the testing set and also hard to implement the model in practice. Similar to 

many other problems, sperm morphology datasets are also limited for training the neural network-based deep networks in order to 

provide an automatic evaluation of sperm morphometry. Data augmentation mitigates this problem by utilizing actual data more 

effectively. The standard data augmentation techniques focus on only spatial changes over the images and can only produce a restricted 

number of useful informative and disjunctive data. Therefore, in order to create more distinctive and diverse data than the regular spatial 

domain-based augmentation techniques, a deep learning-based data augmentation technique which is known as the generative model, 

is trained in this study for the sperm morphology datasets. The deep convolutional generative adversarial network (DCGAN) was 

optimized and utilized in this study for three well-known sperm morphometry datasets as SMIDS, HuSHeM, and SCIAN-Morpho. Each 

dataset was individually augmented to a 1000 sample size by the proposed approach. In order to optimize the network with different 

parameters and observe the generated data, a graphical user interface has been designed. For the similarity evaluation of the generated 

images to original images, the Fréchet Inception Distance (FID) score was utilized. The FID results indicate that the most similar 

generated images have been obtained for SMIDS with an average of 29.06 FID score. The worst performance (Average FID = 53.46) 

was obtained for the SCIAN-Morpho dataset, which has low resolution and data imbalance problems. Lastly, DCGAN based proposed 

approach resulted in an average of 44.25 FID score for the HuSHeM dataset. 

 

Keywords: Data Augmentation, DCGAN, Deep Learning, Generative Adversarial Networks, Sperm Morphology. 

Sperm Morfolojisi Veri Kümeleri için Veri Artırmada DCGAN’ın 

Uygulanması  

Öz 

Bir sinir ağını verimli bir şekilde eğitmek için büyük miktarda veri temel gereksinimdir. Ağ eğitiminde küçük boyutlu bir eğitim 

kümesinin kullanılması, test kümesinde düşük doğruluklu model performansına neden olur ve modelin pratikte uygulanmasını 

zorlaştırır. Diğer birçok soruna benzer şekilde, sperm morfolojisi veri kümeleri de, sperm morfometrisinin otomatik değerlendir ilmesini 
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sağlamak için sinir ağı tabanlı derin ağları eğitmek açısından sınırlıdır. Veri artırma, gerçek verileri daha verimli kullanarak bu sorunu 

azaltır. Standart veri artırma teknikleri, yalnızca görüntüler üzerindeki uzamsal değişikliklere odaklanır ve sadece sınırlı sayıda yararlı 

bilgi sağlayan ve ayrık veri üretebilir. Bu nedenle, standart uzamsal tabanlı veri artırma tekniklerinden daha farklı ve çeşitli veriler 
oluşturmak için, bu çalışmada sperm morfolojisi veri kümeleri adına üretici model olarak bilinen derin öğrenme tabanlı bir veri artırma 

tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmada Derin Evrişimli Üretici Çekişmeli Ağ (DCGAN) optimize edilmiş ve SMIDS, HuSHeM ve SCIAN-

Morpho gibi üç iyi bilinen sperm morfometrisi veri kümeleri kullanılmıştır. Her veri kümesi, önerilen yaklaşımla ayrı ayrı 1000 

örneklem büyüklüğüne yükseltilmiştir. Ağı farklı parametrelerle optimize etmek ve üretilen verileri gözlemlemek için grafiksel bir 

kullanıcı arayüzü tasarlanmıştır. Üretilen görüntülerin orijinal görüntülere benzerlik değerlendirmesi için Fréchet Başlangıç Mesafesi 

(FID) skoru kullanılmıştır. FID sonuçları, oluşturulan en benzer görüntülerin ortalama 29.06 FID puanı ile SMIDS için elde edildiğini 

göstermektedir. En kötü performans (Ortalama FID = 53.46), düşük çözünürlük ve veri dengesizliği sorunları olan SCIAN-Morpho veri 

kümesi için elde edilmiştir. Son olarak, DCGAN tabanlı önerilen yaklaşım HuSHeM veri kümesi için ortalama 44.25 FID puanıyla 

sonuçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Veri Artırma, DCGAN, Derin Öğrenme, Üretici Çekişmeli Ağlar, Sperm Morfolojisi.  
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Öz 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kablolu ve kablosuz olarak internet yoluyla verilerin gönderilmesi sağlanmıştır. Bu gelişmeler ile 

ortaya çıkan nesnelerin internetinin (Nİ) en önemli alanlarından biri de sağlık alanıdır. Sağlık alanındaki çalışmalar giyilebilir 

teknolojiyi ortaya çıkarmıştır. EKG (Elektrokardiyografi), kalp hücreleri tarafından üretilen ve kalbin çalışmasını sağlayan elektriksel 

aktivitenin kaydedilip analiz edilmesi işlemine denir. Hastanelerdeki mevcut EKG cihazlarında, hastalardan alınan sinyaller kablolar 

vasıtasıyla monitöre aktarılmaktadır. Bu çalışmada, hasta ile monitör arasında var olan kablo bağlantısını ortadan kaldırarak kablosuz 

bir elektrokardiyogram cihazının tasarımının yapılması amaçlanmıştır. Tasarladığımız EKG cihazı ile covid şartlarından dolayı 

hastaneye gidemeyen kişilerin uzaktan takibi yapılabilecek ve günlük hayatta hastaların izlenimi gerçekleştirilebilecektir. AD8232 

Kalp Hızı Ölçer ve vücuda bağlanan Holter Cihazı ile alınan veriler, gözlem altındaki kişinin sağlık koşullarını analiz etmek için 

kullanılabilmektedir. Bu çalışmada kalp atış hızı ölçmek için Arduino mikrodenetleyicisini Android işletim sistemine sahip bir telefon 

ile birleştirdik. Sinyallere ulaşabilmek için AD8232 Kalp Hızı Monitörü kullanarak, HC06 bluetooth sensörü ile telefonumuza 

sinyalleri gönderdik. Ayrıca nabız sensörü ile Arduino arasındaki bağlantıyı gerçekleştirerek hastanın nabız ölçümünü sağladık. 
Çalışmanın arayüzünü oluşturabilmek ve alınan değerleri ekranımıza yansıtabilmek için MIT App Inventor programını kullandık. 

Anahtar Kelimeler: Nİ, EKG, Arduino, App Inventor, Sağlık Hizmetleri, Mobil Uygulama, Nabız 

Internet of Things Based Wireless Portable ECG Device 

Abstract 

With the development of tecnology, it has that data can via the internet sending as wired and wireless. One of the most important areas 

of the Internet of Things that emerged with this development is the field of health. Studies in the field of health have revealed the 

wearable tecnology. ECG (Electrocardiography) is the process of recording and analyzing the electrical activity produced by the heart 

cells and enabling the heart to work. In the existing ECG Devices in hospitals, the signals received from the patients are transferred to 

the monitor via cables. This work, patient and monitor exist between annihilate wiring purpose cordless an electrocardiogram device 

desing. Our desing ECG device covid conditions people who cannot go to hospital distant follow up can do and daily life patients is 

impression realizable. AD8232 heart rate meter and body worn Holter device is data received keep under person health conditions can 

use analyzation. This works heart pulse rate for gauge Arduıno microcontroller defragment Android operating system. Signals to reach 

are able to AD8232 heart rate monitor use, HC06 bluetooth with detecting element our mobile phone send signals. In addition, we 

performed Arduino with the pulse sensor and provided the measurement of the received pulse. We use the MIT App Inventor Program 

to create the interface of the work and to reflect it on our screen. 

 
Keywords: IoT, ECG, Arduino, MIT App Inventor, Health Services, Mobile App, Pulse 
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Öz 

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin enerji tüketimini tahmin etmek için tahmin gücü yüksek bir model geliştirmektir. Model yeni 

ve güçlü bir optimizasyon algoritması olan Jaya algoritması ve regresyon fonksiyonlarına dayalı olarak geliştirilmiştir. Regresyon 

fonksiyonu olarak lineer, hiperbolik, eksponansiyel ve ikinci derceden fonksiyon kullanılmıştır. Modelde gayri safi yurtiçi hasıla, 
nüfus, ithalat ve ihracat verileri bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Jaya yönteminin doğruluğu, ortalama rölatif hata, ortalama 

karesel hataların karekökü ve ortalama mutlak hata gibi hata kriterleri kullanılarak araştırılmıştır. Analizler sonucunda Jaya 

algoritması ile geliştirilen ikinci dereceden fonksiyonun diğerlerine göre daha iyi performans gösterdiği sonucuna varılmıştır. Optimal 

konfigürasyonlar tanımlandıktan sonra, Türkiye’nin gelecekteki enerji tüketim değerlerini tahmin etmek amacıyla bir senaryo 

geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar önceki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, önerilen model kullanılarak 

Türkiye’nin birincil enerji tüketimi modellenebilir ve Jaya, Türkiye'nin gelecekteki enerji ihtiyacını tahmin etmek için kullanılabilir.  
 

 

Anahtar Kelimeler: Enerji tüketimi/ihtiyacı, Jaya algoritması, Meta-sezgisel algoritma  

A Novel Hybrid Approach Based on Jaya Algorithm to estimate 

Energy Need of Turkey  

Abstract 

The main objective of this study is to develop a highly predictive model to forecast Turkey’s energy consumption. The model has 
developed based on regression functions and Jaya algorithm which is a new and powerful optimization algorithm. Linear, exponential, 

hyperbolic and quadratic functions were used as regression functions. Gross domestic product, population, import and export data 

have been used as independent variables in the model. The accuracy of Jaya method was investigated using error criteria such as 

average relative error, root mean square error, and mean absolute error. As a result of the analysis, it was concluded that the quadratic 

function developed with Jaya algorithm performed better than the others. After the optimal configurations have been defined, a 

scenario has been developed to estimate Turkey's future energy consumption values. The obtained results are compared with the 
previous studies. According to the obtained results, primary energy consumption of Turkey can be modeled using the proposed model 

and Jaya can be used to predict Turkey's future energy need. 

 

  

 

 

Keywords: Enery consumption/demand, Jaya algorithm, Metaheuristic algorithm 
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Arazi Kullanımdaki Zamansal Değişimin Kıyı Kenar Çizgisi ve 

Mülkiyet Açısından Değerlendirilmesi: Erzin İlçesi Örneği 

Fazıl Nacar1* 

1 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Bölümü, Osmaniye, Türkiye (ORCID: 0000-0000-0000-0000)  

Öz 

Kıyılar sahip oldukları doğal kaynaklar ve insanlar tarafından yerleşme, ulaşım , turizm ve ticaret gibi sektörlerin yoğun olarak 

yapıldığı mekanlardır.Bu nedenle kıyılar tahrip olmaya ve değişime uğramaya devam etmektedir. Ülkemizde kıyıların korunması ve 

kullanılması ile ilgivli bir çok mevzuat bulunmaktadır. 

Kıyı kenar çizgisinin geçirilmesi ve kıyı planlaması önemli bir işlemdir.Kıyıdaki değişimin tespiti konusunda farklı zamanlarda 

üretilmiş hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri sıklıkla kullanılmaktadır.Bu sayede kıyıdaki tahribatlar kolaylıkla ortaya 

çıkmaktadır.Koruma kullanma dengesi ve yapılması gereken denetim ve işlemler konusunda resmi kurumlara ışık tutmaktadır. 

Bu çalışmada Hatay ili Erzin ve Dörtyol ilçelerinin doğu Akdeniz sahil bölgesindeki arazi kullanımlarındaki zamansal değişim 

farklı tarihlerde üretilmiş ortofoto ve fotogrametrik haritalar yardımıyla karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve kıyı kenar çizgisi, arazi 

planlaması ve mülkiyet üzerindeki etkisi araştırılarak değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın amacı Doğu Akdeniz bölgesinde Erzin ve Dörtyol ilçeleri sahil bölgesinde arazi kullanımındaki zamansal değişimi 
tespit etmek, değişim sürecinin kıyı kenar çizgisi, arazi planlaması ve mülkiyet üzerindeki etkisini araştırmaktır. Kurumsal olarak 

Kadastro Müdürlüğü, belediyeler, Çevre ve Şehircilik müdürlüğü gibi kurumlara araştırma sonuçları konusunda bilgiler sunulacak ve 

araştırma sonucunun hayata geçirilmesi konusunda önerilerde bulunulacaktır. 
Çalışmada kıyı kenar çizgisi çalışmaları başlamadan önce ve sonraki arazi kullanımındaki zamansal değişimle birlikte mülkiyet 

durumu ve arazi planlaması irdelenmiş, bu bölgedeki hak sahipliği ve ihlaller ortaya çıkarılmıştır. 1975 ve 2011 tarihli hava 

fotoğrafları ile 2015 tarihli ortofoto kullanılarak kadastro haritası ve kıyı kenar çizgisi noktaları karşılaştırılarak mülkiyet ve planlama 
konusunda analiz yapılmıştır. Ayrıca bölgedeki kıyı kenar çizgisine yapılan ihlaller mahalle ve parsel bazlı olarak ortaya konmuştur. 
Bu sayede kurumlar ,denetim ve koruma konusunda gerekli işlemleri yapacaklardır. 

Anahtar Kelimeler: Kıyı Kenar, Ortofoto, Zamansal Değişim, Arazi Planlaması, Mülkiyet.   

Evaluation of Temporal Change in Land Use in Terms of Coastal Line 

and Ownership: The Case of Erzin District 
Abstract 

Coasts are places where sectors such as settlement, transportation, tourism and trade are intensely carried out by their natural 

resources and people. Therefore, the coasts continue to be destroyed and changed. In our country, there are many legislation related to 

the protection and use of the coasts. 

Passing the coastal line and coastal planning is an important process. Aerial photographs and satellite images produced at different 

times are frequently used to detect the change on the shore. Thus, the damage on the shore can be easily seen. 
In this study, the temporal change in land use in the eastern Mediterranean coastal region of Erzin and Dörtyol districts of Hatay 
province was analyzed comparatively with the help of orthophoto and photogrammetric maps produced at different dates, and the 

effects on the coastal edge line, land planning and property were evaluated. 
The aim of the study is to determine the temporal change in land use in the coastal region of Erzin and Dörtyol districts in the Eastern 

Mediterranean region, and to investigate the effect of the change process on the coastal edge line, land planning and property. 
Institutionally, institutions such as the Cadastre Directorate, municipalities, the Directorate of Environment and Urbanization will be 
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provided with information on the results of the research and recommendations will be made on the implementation of the research 

result. 

In the study, ownership status and land planning were examined before and after the start of the coastal line studies, together with the 
temporal change in land use, and rights ownership and violations in this region were revealed. By using aerial photographs dated 1975 

and 2011 and orthophoto dated 2015, cadastral map and shore edge line points were compared and an analysis was made on 

ownership and planning. In addition, violations of the coastal line in the region have been revealed on the basis of neighborhoods and 

parcels. In this way, the institutions will take the necessary actions for inspection and protection.  

Keywords: Coastal Edge, Orthophoto, Temporal Change, Land Planning, Property. 
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Öz 

Bu çalışma, makine öğrenmesi, veri madenciliği ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak, hastaya tanı konulmasını 

kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Doğal dil işleme süreçleri ile hasta anamnezleri değerlendirilerek, tanı koymada yardımcı bir sistem 

oluşturulmuştur. Oluşturulan sistem ile hastadan anamnez alınırken doğal dil işleme kullanılarak; her bir hastalık belirtisi içeren konu 

başlığı önce anlamlandırılır, sonra kategorize edilerek eğitim yapılır.  
Karar Ağaç (Decision Tree), Torbalama (Bagging), Arttırma (Boosting) kullanılarak öğrenme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Öykü 

alma sırasında bilinen hastalıkların belirtileri değerlendirilerek doktorların yükünü hafifletmek amaçlanırken, pandemi gibi 
dönemlerde ya da yeni ortaya çıkan ve belirtileri/tedavi yöntemleri/hasta sayısı konularında az veriye sahip olunan dönemlerde, sağlık 

çalışanlarına ve sağlık sistemine yardımcı bir sistem geliştirilmesi hedeflenmiştir.  
Oluşturulmuş bu sistem; doktorların, hastaların rahatsızlıklarını daha yüksek doğruluk ve verimlilikle teşhis etmesine yardımcı 

olmuştur. Alınan bilgiler doğrultusunda Karar Ağaçları yöntemi ile bulunan doğruluk oranı %73, Random Forest algoritması ve 

Entropi ölçüsü kullanılarak ulaşılan doğruluk oranı %76,  aynı algoritmanın Gini ölçüsü ile ulaşılan doğruluk oranı %82’dir. Adaboost 

algoritması kullanıldığında, öğrenme sabiti 1.0 olduğu durumda %64 sonucu elde edilirken, öğrenme sabiti 0.5 alındığında doğruluk 

oranı %67 olarak bulunmuştur. 

Hastanın anamnez verilerini değerlendiren sistem, hekime olası sonuçların listesini sunarak hekimin işini kolaylaştırmıştır. Yapay 
zekanın sonuçlarını değerlendirerek sonuçlara katılmak ya da katılmamak ise tamamen doktorun tercihine bırakılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hastalık Tespit Sistemi, Doğal Dil İşleme, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka  

ASSISTANT IN DIAGNOSIS FOR DOCTOR, ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE SUPPORTED DISEASE DETECTION 

SPECIALIST 
Abstract 

This article aims to facilitate the diagnosis of the patient by using machine learning, data mining and artificial intelligence 
technologies. With natural language processing processes, patient anamnesis was evaluated and an auxiliary system was created for 

diagnosis. By using natural language processing while taking anamnesis from the patient with the system created; The topic 
containing each disease symptom is first made meaningful, then categorized and training is carried out.  

Learning operations were carried out using Decision Tree, Bagging and Boosting. While it is aimed to alleviate the burden of 
doctors by evaluating the symptoms of known diseases during history taking, it is aimed to develop a system that helps healthcare 

professionals and the health system during periods such as pandemics or when there is little data on symptoms / treatment methods / 
number of patients. 
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This system created; helped doctors diagnose patients' ailments with higher accuracy and efficiency. In line with the information 

received, the accuracy rate found with the Decision Trees method is 73%, the accuracy rate achieved by using the Random Forest 

algorithm and the Entropy measure is 76%, and the accuracy rate achieved with the Gini measure of the same algorithm is 82%. 

When the Adaboost algorithm was used, when the learning constant was 1.0, the result was 64%, and when the learning constant was 
0.5, the accuracy rate was found to be 67%. 

The system, which evaluates the patient's anamnesis data, has facilitated the physician's work by presenting a list of possible 
results to the physician. Evaluating the results of artificial intelligence, whether or not to agree with the results is entirely up to the 

doctor's choice. 

 

Keywords: Disease Detection System,   Natural Language Processing, Machine Learning, Artificial Intelligence  
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Abstract 

This study proposes an ARM based air quality module placed on public transport vehicles for analyzing the effect of PM2.5 and PM10 

particles in the cities in real-time using Internet of Things. The STM32 microcontroller is used for obtaining the data from the PM, 

humidity, and temperature sensors. The data collected from the sensors are sent to the i.MX6UL microprocessor using RS-485 connected 

to the internet portal with an Ethernet module. The microprocessor sends the data to the Microsoft Azure Hub in -on-line and it is also 

recorded via the computer. The obtained data is analyzed for air quality-meteorological variables and the regression models are 

implemented via machine learning algorithms. PM2.5, PM10, humidity and temperature data is evaluated with R2 test and root mean 
square error for regression models. The Random forest algorithm shows better results among other used regression models.  

Keywords: air quality, real-time monitoring, machine learning, regression models, arm based microprocessor 

IoT tabanlı Hava Kalitesi Ölçer Modülünü Tasarımı ve Makine 

Öğrenmesi ile Hava Kalitesi Analizi  

Öz 
Bu çalışma, Nesnelerin İnterneti kullanılarak şehirlerdeki PM2.5 ve PM10 parçacıklarının etkisini gerçek zamanlı olarak analiz etmek 
için toplu taşıma araçlarına yerleştirilen ARM tabanlı bir hava kalitesi modülünü önermektedir. STM32 mikro denetleyici, PM'den ve 

nem, sıcaklık sensörlerinden veri elde etmek için kullanılır. Sensörlerden toplanan veriler, Ethernet modülü ile internet portalına 

bağlanan RS-485 kullanılarak i.MX6UL mikroişlemciye gönderilir. Mikroişlemci, verileri çevrimiçi olarak Microsoft Azure Hub'a 

gönderir ve bilgisayar aracılığıyla da kaydedilir. Elde edilen veriler hava kalitesi-meteorolojik değişkenler için analiz edilmiş ve 

regresyon modelleri makine öğrenme algoritmaları ile uygulanmıştır. PM2.5, PM10, nem ve sıcaklık verileri R2 testi ve regresyon 

modelleri için ortalama karekök hatası ile değerlendirilmiştir. Rastgele orman algoritması, kullanılan diğer regresyon modelleri arasında 
en iyi sonucu göstermiştir. 
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Internet of Things Based Smart Medicine Mobile Application 
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1 Bolu Abant İzzet Baysal University, Engineering Faculty, Computer Engineering Department, Bolu, Turkey  
 

 

 

Abstract 

Technological developments in recent years bring important effects in the health sector as well as in all sectors. However, the global 

population is aging, the number of chronic diseases is increasing, and there is also an increase in health expenditures and patient drug 

use. This situation significantly affects access to health and puts emphasis on developing technology by bringing issues such as speed, 

quality and cost into the agenda in the field of health. Internet of Things supported devices provide the opportunity to keep patients safe 

and healthy by making it possible to monitor them remotely in the healthcare sector. In addition, thanks to the remote monitoring of 

patients, the follow-up of drug use is made more easily and the efficiency of the treatment is increased. In this study, in the context of 

the issues mentioned above, information was given about the general literature on the Internet of Things of  and especially the tracking 

of drug use in the field of health, and the Smart Drug Tracking Application, developed for the purpose of tracking drugs in line with the 

personal data of the users, was technically explained. In the developed application, alarms have been created for the personal health 

service system and medication follow-up. 

Keywords: Internet of Things (IoT), Health Information Systems, Medical Devices, Health Information, Bluetooth Low Energy, Drug 

Tracking System, Covid19. 

 

Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı İlaç Mobil Uygulaması 

Öz 

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de önemli etkileri beraberinde getirmektedir. 

Bununla birlikte, küresel nüfus yaşlanmakta, kronik hastalıkların sayısı artmakta ve sağlık harcamalarında ve hastaların ilaç 

kullanımında da artış meydana gelmektedir. Bu durum sağlığa erişimi önemli ölçüde etkilemekte ve sağlık alanında hız, kalite ve maliyet 

gibi hususları gündeme getirerek gelişen teknolojiye vurgu yapmaktadır. Nesnelerin interneti destekli cihazlar sağlık sektöründe uzaktan 

izlemeyi mümkün kılarak, hastaları güvenli ve sağlıklı tutma olanağı sunmaktadır. Bunun yanı sıra, hastaların uzaktan takip edilebilmesi 

sayesinde ilaç kullanımının takibi de daha rahat yapılmakta ve tedavinin verimi de arttırılmaktadır. Bu çalışmada yukarıda ifade edilen 

hususlar bağlamında nesnelerin interneti ile ilgili genel literatür ve sağlık alanında özellikle ilaç kullanımının takip edilmesi konusunda 

bilgi verilmiş, kullanıcıların kişisel verileri doğrultusunda ilaç takibinin yapılabilmesi amacıyla geliştirilmiş Akıllı İlaç Takip 

Uygulaması teknik olarak açıklanmıştır. Geliştirilmiş olan uygulamada kişisel sağlık hizmet sistemi ve ilaç takibi için alarmlar 

oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti (IoT), Sağlık Bilgi Sistemleri, Medikal Cihazlar, Sağlık Bilgisi, Bluetooth Düşük Enerji, İlaç 

Takip Sistemi, Covid19. 
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Abstract 

Infinite impulse response filters are often used to meet the demand of modern electrical engineering applications such as image 

processing, digital signal processing and telecommunications because of the high selectivity and computational efficiency. In mission-

critical real-time applications, computational latency is usually intolerable. High-speed processing of data and the coefficients require 

a digital signal processor or an FPGA instead of a general-purpose microprocessor. In the last two decades, FPGAs have been applied 

to many fields of signal processing due to parallelism determined scalable performance and run-time reconfigurability. This study 

presents a LabVIEW driven FPGA hardware design of a fourth-order discrete-time IIR elliptic band-pass filter. The designed filter has 

2 kHz low and 2.5 kHz high cut-off frequencies with 1dB pass-band ripple and 80dB stop-band attenuation. The expected behavior of 

the designed filter has been confirmed by the functional simulation of the developed VHDL model. LabVIEW FPGA resource estimation 
reports a compact footprint for the proposed design. 

  

 

Keywords: Digital filter, signal processing, Infinite Impulse Response (IIR), Z-Transform, VHDL, LabVIEW.     

LabVIEW Kullanarak Dördüncü Derece Eliptik IIR Bant Geçiren 

Filtrenin FPGA Tasarımı 

Öz 

Sonsuz dürtü yanıt filtreleri, yüksek seçicilik ve hesaplama verimliliği nedeniyle görüntü işleme, dijital sinyal işleme ve 

telekomünikasyon gibi modern elektrik mühendisliği uygulamalarının talebini karşılamak için sıklıkla kullanılır. Görev açısından kritik 
gerçek zamanlı uygulamalarda, hesaplama gecikmesi genellikle kabul edilemez. Verilerin ve katsayıların yüksek hızda işlenmesi, genel 

amaçlı bir mikroişlemci yerine bir dijital sinyal işlemcisi veya bir FPGA gerektirir. Son yirmi yılda, FPGA'lar paralellik ile belirlenen 
ölçeklenebilir performans ve çalışma zamanı yeniden yapılandırılabilirliği nedeniyle birçok sinyal işleme alanına uygulanmıştır. Bu 

çalışma, dördüncü dereceden ayrık zamanlı IIR eliptik bant geçiren filtrenin LabVIEW tabanlı FPGA donanım tasarımını sunar. 
Tasarlanan filtre, 1dB geçiş bandı dalgalanması ve 80dB durdurma bandı zayıflaması ile 2 kHz düşük ve 2.5 kHz yüksek kesme 

frekanslarına sahiptir. Tasarlanan filtrenin beklenen davranışı, geliştirilen VHDL modelinin işlevsel simülasyonu ile doğrulanmıştır. 
LabVIEW FPGA kaynak tahmini, önerilen tasarım için küçük bir ayak izi rapor etmiştir 

 

 

Anahtar Kelimeler: Sayısal filtre, Sinyal işleme, Sonsuz dürtü yanıtı, Z-Dönüşümü, VHDL, LabVIEW. 

 

 

 

3rd International Congress on Human-Computer Interaction, 

Optimization and Robotic Applications 

June 11-13, 2021, Turkey 

 

27 

http://dergipark.gov.tr/ejosat


İki Amaçlı Çoklu Gezgin Satıcı Problemi için Üç Aşamalı Çözüm 

Yaklaşımı 

Beyza Günesen1*, Muzaffer Kapanoğlu2 

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, Türkiye (ORCID: 0000-0003-3709-7558) 
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, Türkiye (ORCID: 0000-0002-8217-7517) 

Öz 

Çoklu gezgin satıcı problemlerinin (ÇGSP) çözümünde karşılaşılan güçlükler literatürde oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. Çoklu 
gezgin satıcı problemi çalışmalarında etkin ve başarılı sonuçların tespiti ve tartışılabilirliği için iki tür ölçüt kullanılmaktadır. Bunlar 

tüm satıcıların kat ettiği toplam uzaklık veya herhangi bir satıcının kat ettiği en uzun mesafe olabilmektedir. Toplam uzaklık temel 

alındığında satıcılar arasındaki iş yüklerinde önemli dengesizlikler meydana gelmektedir ki bu istenmeyen bir durumdur. En uzun 

mesafeyi kat eden satıcının kat ettiği mesafe azaltılmak istendiğinde dengesizlik ortadan kalkmakta fakat toplam mesafe (maliyet) 

dengeyi sağlamak amacıyla artmaktadır. Problem üstel artan bir çözüm uzayına sahip olup NP – zor sınıfında yer almaktadır.  Problemin 

eniyi çözüme ulaştırılmasında önerilen mevcut matematiksel modeller, günlük hayatta çok kısıtlı bir kullanıma sahiptir.  Bu durum, 

pratikte ele alınan probleme özel çözüm yöntemlerini ön plana çıkarmaktadır.  Bu bağlamda, üç servis aracı ile insan-topla-dağıt hizmeti 

yürüten bir işletmenin problemi üzerinde çalışılmıştır. Üçlü gezgin satıcı problemi, ÇGSP’nin satıcı sayısının üç olduğu hali olan bir alt 

kümesidir.  Bu çalışmada, iki enküçükleme amacını da gözeten ve etkin çözümlerin kısa sürelerde elde edilebileceği üç aşamalı çözüm 

yaklaşımı önerilmiş olup, kümeleme ve rotalama olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Kümeleme, uğrak noktalarını yakınlıklarına 

göre k – ortalamalar yöntemi ile önce üç gruba ayırmaktadır. Elde edilen kümeler için rotalar başlangıçta En Yakın Komşu Sezgiseli 

(EYK) ile oluşturulmakta ve daha sonra 2–opt algoritması ile iyileştirilmektedir. Bu çalışmada önerilen yaklaşım çoklu gezgin satıcı 

problemi için kullanılan test problemlerinde ve rassal türetilen problemlerde uygulanmış ve sonuçlar matematiksel model sonuçları ile 
karşılaştırılarak ortaya konulmuştur. Herhangi bir satıcının kat edeceği en uzun mesafe, toplam mesafe ve algoritma çözüm süresi, 
performans ölçütleri olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak önerilen ardışık yaklaşım, ilk ölçütte %70–80 oranında en iyi çözümlere 

yakınsamış, diğer ölçütler de ise daha iyi performans sergilemiştir. Satıcılar arasındaki sapmaların ve toplam mesafenin paralel 

ödünleşerek enküçüklenmesi noktasında, elde edilen çözümler yüksek seviyeli olup, yaklaşımın koşma süresi polinom zamanlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çoklu Gezgin Satıcı Problemi, K–ortalamalar, En Yakın Komşu Sezgiseli, 2 – opt algoritması  

Abstract 

The difficulties encountered in solving multi-traveling salesman problems (MTSP) have a long history in the literature. Two types 

of criteria are used to determine effective and successful outcomes and their arguability in multi-traveling salesman problem studies. 

These can be the sum of distances traveled by all salesman or the maximum distance traveled by any salesman. Significant imbalances 

occur in workloads between salesmen based on total distance, which is undesirable. When the distance traveled by the salesman who 

travels the maximum distance is desired to be reduced, the imbalance disappears, but the total distance (cost) increases to maintain the 

balance. The problem has an exponentially increasing solution space and is in the NP-hard class. The current mathematical models 

proposed for solving the problem at its optimum have very limited use in daily life. This brings to the fore the solution methods specific 

to the problem dealt with in practice. In this context, the problem of business management that runs people pick up and collect service 

with three vehicles has been studied. The triple traveling salesman problem is a subset of the MTSP where the number of salesmen is 

three. In this study, a three-phase solution approach, which considers both minimization objectives and which provides effective 

solutions in a short time, has been proposed. Clustering first divides the pick-up points into three groups according to their proximity 

with the k-means method. For the clusters obtained, the routes are initially created with the Nearest Neighbor Heuristic (NN) and then 

improved with the 2 – opt algorithm. The approach proposed in this study was applied to test problems used for the multi-traveling 
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salesman problem and randomly generated problems, and the results were presented by comparing them with the results of the 

mathematical model. The maximum distance that any salesman will travel, total distance, and algorithm solution time are determined 

as performance criteria. As a result, the proposed sequential approach converged to the best solutions by 70–80% in the first criterion, 
outperforming other criteria. At the point where the deviations between salesmen and the total distance are minimized by parallel trade-

off, the solutions obtained are of high level and the running time of the approach is polynomial time. 

Keywords: Multiple Traveling Salesman Problem, K – means, Nearest Neighbor, 2 – opt algorithm. 
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Abstract 

The abundance of the IoT devices surrounding us brings new opportunities and challenges. IoT technology enables remote monitoring 

and control of cyber-physical systems on a global scale. One key aspect of IoT technology is the security which is usually neglected 

by manufacturers. Because of IoT based security breaches, IoT devices need cryptographic functions to provide confidentiality, 

integrity and authentication capabilities in modern applications. However, the limited computational power available in the processors 

used in IoT systems imposes the development and use of hardware peripherals dedicated for performing cryptographic operations. 

One of the most popular cryptographic functions used in the IoT applications is the secure hash algorithms. They are extensively used 

for data integrity and authentication applications. In this work, we have designed, verified, and implemented a hardware IP core of the 

SHA-384 algorithm. In addition, we have also integrated the SHA-384 hardware module with a synthesizable processor as an AXI4 

peripheral to enable in-application testing using custom software. Our design can operate up to 170 MHz and occupies only 982 CLB 

slices and one BRAM on a Xilinx Artix-7 FPGA device. The estimated total power consumption is 223 mW when the module is 

integrated with a minimal configuration Microblaze processor system.   

 

 Keywords: SHA2, SHA-384, Secure Hash Algortihm, FPGA, Cryptography.   

Nesnelerin İnterneti Uygulamaları İçin Bir SHA-384 Hızlandırıcısının 

FPGA Donanım Gerçeklemesi 

Öz 

Çevremizdeki IoT cihazlarının bolluğu yeni fırsatları ve zorlukları getiriyor. IoT teknolojisi, siber-fiziksel sistemlerin küresel ölçekte 

uzaktan izlenmesini ve kontrolünü sağlamaktadır. IoT teknolojisinin önemli bir yönü, genellikle üreticiler tarafından ihmal edilen 

güvenliktir. güvenlik ihlalleri nedeniyle IoT cihazları, modern uygulamalarda gizlilik, bütünlük ve kimlik doğrulama yetenekleri 

sağlamak için kriptografik işlevlere ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, IoT sistemlerinde kullanılan işlemcilerin sınırlı hesaplama gücü, 

kriptografik işlemleri gerçekleştirmek için adanmış donanım çevre birimlerinin geliştirilmesini ve kullanılmasını zorunlu kılar. IoT 

uygulamalarında kullanılan en popüler kriptografik işlevlerden biri güvenli özet algoritmalarıdır. Veri bütünlüğü ve kimlik doğrulama 

uygulamaları için yaygın olarak kullanılırlar. Bu çalışmada, SHA-384 algoritmasını bir donanım çekirdeği şeklinde tasarladık, 

doğruladık ve gerçekledik. Ek olarak, özel yazılım kullanarak uygulama içi testler yapabilmek için SHA-384 donanım modülünü bir 

AXI4 çevre birimi olarak sentezlenebilir bir işlemci ile entegre ettik. Tasarımımız 170 MHz'e kadar çalışabilmektedir ve bir Xilinx 

Artix-7 FPGA tümleşik devresinde yalnızca 982 CLB dilimi ve bir BRAM kaplamaktadır. Modül minimum konfigürasyonlu 

Microblaze işlemci sistemiyle entegre edildiğinde tahmini olarak toplam 223 mW güç tüketmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: SHA2, SHA-384, Güvenli özet algoritmaları, FPGA, Kriptografi. 
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Abstract 

The aim of this study is to develop an integrated and micro-controller based electronic circuit which might be used in soilless agriculture 

and smart greenhouse systems. In this study, a novel soilless agriculture system design is proposed to measure and monitor parameters 

such as the desired ambient temperature, nutrient solution temperature, solution alkalinity (pH) and conductivity in the greenhouse. In 

addition to the design, a control mechanism is designed to keep the amount of nutrient solution, which changes over time, stable in the 

desired ranges. This proposed system consists of two different embedded systems where the necessary parameters are measured, 
actuators are controlled, and the related input / output pairs are observed. The yield of the nutrient solution in the system is continuously 
controlled, and the necessary conditions are provided for the growth of the product in the greenhouse. The microcontroller system is 

responsible for data transmission in the greenhouse, observing the pipes, and to identify possible problems which might be encountered 

in the corresponding lines. In addition, the embedded system in the field performs the control tasks of the actuators which takes a role 
in maintaining the temperature inside the greenhouse taking into account the feedback data. LoRa communication is employed to 

construct a data flow network between embedded systems. For this purpose, a new communication protocol is proposed to be used in 

soilless agriculture applications. In order to enable the users to observe the whole system in multi-greenhouse systems, a control unit 

(computer) is positioned over a main greenhouse where the relevant inputs / outputs of the embedded system can be read. The sensor 

and actuator data are obtained during the studies, the necessary conditions for soilless agriculture are examined, and the results are 

presented. 

 

Keywords: STM32 Microprocessor, Soilless Agriculture, LoRa Communication, Smart Meter 

Topraksız Tarım Uygulaması için LoRa ile ARM Tabanlı Akıllı Su 

Sayacı   

Öz 

Bu çalışmanın amacı topraksız tarım yetiştiriciliğinde, akıllı sera sistemlerinde kullanılabilecek, kablosuz haberleşme modülüne entegre 

ve mikro-denetleyici tabanlı elektronik kart geliştirmektir. Bu çalışmada, serada istenen ortam sıcaklığı, besin çözelti sıcaklığı, çözelti 

alkalinitesi (pH) ve iletkenlik gibi parametreleri ölçmek ve izlemek için yeni bir topraksız tarım sistemi tasarımı kullanılmıştır. 

Tasarımın yanı sıra, zamanla değişen besin çözeltisi miktarını tekrar istenen seviyeye getirmek için bir kontrol mekanizması 

tasarlanmıştır. Bu sistem, parametre ölçümlerinin alındığı, gerekli eyleyicilerin kontrol edildiği ve ilgili giriş/çıkış çiftlerinin 

gözlemlendiği iki farklı gömülü sistemden oluşmaktadır.  Sistemdeki besin solüsyonun verimi sürekli kontrol edilerek serada ürünün 

büyümesi için gerekli koşullar sağlanacaktır. Serada veri aktarımından sorumlu mikrodenetleyici sistemi de boruları gözlemlemek ve 

ilgili hatlarda karşılaşılabilecek olası sorunları tespit etmekle de görevlendirilmiştir. Ayrıca sahada bulunan gömülü sistem, sera içi 

sıcaklığın korunmasında rol oynayacak olan havalandırma sistemi ve sıcak hava pompası gibi eyleyicilerin kontrolünü gerçekleştirebilir. 
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LoRa iletişimi, gömülü sistem arasında bir veri akışı ağı oluşturmak için kullanılır. Bu amaçla topraksız tarım uygulamalarında 

kullanılmak üzere yeni bir iletişim protokolü oluşturulmuştur. Kullanıcıların çoklu sera sistemlerde tüm sistemi gözlemleyebilmesi için, 

gömülü sistemin ilgili giriş / çıkışlarının okunabileceği bir ana sera üzerine bir kontrol ünitesi (bilgisayar) konumlandırılmıştır. 

Çalışmalar sırasında elde edilen sensör ve eyleyici verileri toplanmış, topraksız tarım için gerekli şartlar incelenmiş ve sonuçlar 

sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: STM32 Mikroişlemci, Topraksız Tarım, LoRa Haberleşme, Akıllı Sayaç  
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Abstract 

In this study, three wheels personal electric vehicle system has been conducted with two 250-Watt reduction gear dc motors. The vehicle 

can move front, back, left, and right sides according to the rider's directions. The directions which speed and turning movement have 

been provided with 2 different potentiometers to the vehicle. To understand the carrying capacity of the system mechanical analysis has 

been realized with Catia Computer-Aided Drawing Software. This analysis was conducted with different two types of load (1,5 and 

5kgN) on the two different structures that are with Z ax-is support bar and without. The best result was gotten from without a Z-axis 

support bar because it was sufficient to carry till 150 kg load. 

Keywords: Electrics Vehicle, Personal Transporter, Speed Control, Turning Movements.  

 

 

Öz 

Bu çalışmada, iki adet 250-Watt redüktörlü DC motor ile üç tekerlekli kişisel elektrikli araç sistemi gerçekleştirilmiştir. Araç, sürücünün 

yönlendirmesine göre öne, arkaya, sola ve sağa hareket edebilmektedir. Araca hız ve dönüş hareket bilgisi iki farklı potansiyometre ile 

sağlanmıştır. Catia Bilgisayar Destekli Çizim Yazılımı ile sistemin taşıma kapasitesini anlamak için mekanik analiz gerçekleştirilmiştir. 

Bu analiz, Z ekseni üzerindeki destek çubuğu olan ve olmayan iki farklı yapı üzerinde farklı iki tip yük (1,5 ve 5kgN) ile 

gerçekleştirilmiştir. En iyi sonuç, 150 kg yüke kadar taşımak yeterli olacağından Z ekseni destek çubuğu olmadan elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araç, Kişisel Taşıyıcı, Hız Kontrolü, Dönüş Hareketleri.  

 

 

 

 

3rd International Congress on Human-Computer Interaction, 

Optimization and Robotic Applications 

June 11-13, 2021, Turkey 

 

31 

http://dergipark.gov.tr/ejosat


 
 
 
 

 

 

Disturbance Observer Based Force Estimation and Bilateral 

Teleoperation on Impedance Type Haptic Interfaces 

Uğur Tümerdem 

Department of Mechanical Engineering, Marmara University, Istanbul, Turkey 
 ugur.tumerdem@marmara.edu.tr   

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

 

Abstract – Commercially available haptic interfaces such as the Phantom Omni, Novint Falcon, Force 

Dimension Delta are widely used in teleoperation research. However, majority of these devices are 

impedance type haptic interfaces, which receive velocity and/or position measurements from the operator 

and in return provide force feedback as a function of the impedance to be reflected. In bilateral 

teleoperation, an operator can remotely control the motion of a slave robot and it is desirable that the 

operator can receive environment force feedback through the master interface. One definition of 

transparency in bilateral teleoperation is the perfect reflection of the environment impedance to the 

operator. However with teleoperation systems made up of two impedance type interfaces, it is not 

possible to achieve transparency. For transparent teleoperation, force measurement from at least one 

robot is a requirement. Since impedance type haptic interfaces do not have force sensors, this paper 

proposes a disturbance observer based force estimation technique making use of the inverse dynamics to 

achieve transparency optimized teleoperation with impedance type haptic interfaces.  The proposed 

control framework is implemented on a bilateral teleoperation system with two Phantom Omni Interfaces, 

and the validity of the proposed approach is demonstrated with experiments. 
 
Keywords – Haptics, Teleoperation, Robotics, Force Estimation, Disturbance Observers
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Abstract – Deniz savaş sistemleri, platformdan platforma farklılık gösteren, savaş durumunda büyük öneme sahip olan 

sistemlerin bütünüdür. Deniz savaş sistemlerinin en önemli parçası savaş yönetim sistemidir.Savaş yönetim sistemi savaş 

platformlarının harp gücünü desteklemek amacıyla, platformun sahip olduğu savaş sistemlerinin beyni olarak görev yapmaktadır.  

Komuta heyetinin durumsal farkındalığını arttırarak, silah ve sensörlerin etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmayı 

hedeflemektedir, bu önemli sistemleri test sürecinin başarılı bir şekilde doğrulanması gerekmektedir. Doğru bir şekilde test 

edilmeyen sistemlerin harp durumunda doğuracağı istenmeyen durumlardan dolayı testlerin büyük bir titizlikle yapılması 

gerekliliğinin yanında zaman ve maliyeti de etkin bir şekilde kullanmak gerekmektedir. Savaş sistemlerinin fonksiyonalitesinin 

laboratuvar ortamından gemide tüm işlevlerinin yerine getirene kadarki test süreçlerinin kalite ve başarı durumlarını düşürmeden, 

zaman ve maliyetinin iyileştirilmesine yönelik yapılacak olan çalışmalardan bahsedilmektedir. Her bir oluşabilecek olan durum 

için optimize edilmiş en uygun senaryo çatılarak olası en iyi iyileştirmelerin yapılması hedeflenmektedir. 

 

Keywords – savaş sistemleri, test süreçleri, zaman, maliyet 
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Abstract 

This paper presents a classification-based method to detect false-positive ultrasonic sensor measurements when the flow rate is zero 

while the pipeline is full of water caused by the physical disturbances in flow metering. Due to the outlined disturbances, these false-

positive readings of the meters may cause the wrong billing. To overcome this problem, ultrasonic sensor measurements are collected 

as timeseries data at variously different water flow rates. Numerical and statistical measures of the timerseries are computed to 

construct an input-output relation. Hence, the feature extraction process is performed. For the modeling phase, both zero flow rate and 

non-zero flow rate parts of the dataset, and its corresponding features are labeled. Logistic Regression (LR), Support Vector Machine 

(SVM), and Linear Discriminant Analysis (LDA) algorithms are employed to classify the flow status in the MATLAB environment. 

Model performances are compared in terms of accuracy, sensitivity, specificity, and precision. For the investigation of the availability 

of the implementation of an embedded system, model complexities are discussed. Selected model parameters are embedded in a water 

meter, and consumption values are compared to a water meter without the detection algorithm in the same test bench underfilled 

pipeline with zero flow rate condition. To simulate the physical disturbance conditions, and observe the effect of the false-positive 

detection algorithm on flow metering, the flow pipeline is vibrated periodically. Consumption loggings of the water meters are tabled, 

model performance results are discussed, and test results are shared. According to the results, the radial basis kernel SVM algorithm 

performs better in terms of all metrics. LR algorithm is employed for the real plant experiment when its model complexity is 

considered. 

 

Keywords: Flow Metering, False positive detection, Ultrasonic sensor measurement, Classification, Machine Learning.   

Makine Öğrenmesi Tekniklerini Kullanarak Ultrasonik Su Sayacının 

Durağan Su Tespiti 

Öz 

Bu çalışma, akış hattının su ile dolu olduğu ve akışın sıfır olduğu durumlarda fiziksel bozucu etkilerden kaynaklı yanlış-pozitif 

ultrasonik sensör okumalarının sınıflandırma tabanlı tespit metodu sunulmaktadır. Özetlenen bozucu etkiler nedeniyle bu sayaç 

yanlış-pozitif okumaları yanlış faturalandırmaya sebep olabilir. Bu sorunu aşmak için, ultrasonik sensör ölçümleri farklı su akış 
hızlarında zamanserisi verileri olarak toplandı. Verilerin nümerik ve istatistiksel ölçümleri, bir giriş/çıkış ilişkisi kurmak adına 

hesaplanmıştır. Bu nedenle, nitelik çıkarma işlemleri yapılmıştır. Modelleme fazında akışın olup/olmadığı her iki durum için veriler 
ve denk geldikleri nitelikler etiketlenmiştir. Lojistik regresyon (LR), Destek Vektör Makineleri (DVM), ve lineer diskriminant analizi 

(LDA) algoritmaları akış durumlarını sınıflandırmak amacıyla MATLAB ortamında kullanılmıştır. Model başarımları doğruluk, 

hassasiyet, özgüllük ve kesinlik performans metrikleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca algoritmaların gerçek sistem çalışmalarında 

uygulanabilirliği model kompleksiteleri incelenerek tartışılmıştır. Seçilen model bir su sayacına uygulanmış, ve tüketim ölçümleri 

algoritmanın uygulanmadığı bir başka sayaç ile ayı test masasında karşılaştırılmıştır. Fiziksel bozucu etkilerin benzetimi için akış hattı 
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düzenli olarak titreştirilmiştir. Sayaçların tüketim kayıtları tablolanmış, model performansları tartışılmış ve sonuçlar paylaşılmıştır. 

Sonuçlara göre, radyal tabanlı DVM algoritması bütün metrikler anlamında en iyi sonucu vermiştir. Model karmaşıklığı açısından 
oldukça basit olan LR algoritması gerçek sistem çalışması için seçilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Akış ölçümü, Yanlış pozitif tespiti, Ultrasonik sensör ölçümü, Sınıflandırma, Makine öğrenmesi. 

34 



 

Öznitelikli Ağlarda Topluluk Arama 

Tuğçe Kağnıcı11, Arzu Gorgulu Kakisim 2 

1
 İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye (ORCID: 0000-0002-3541-9763) 

2 İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye (ORCID: 0000-0001-6169-3486) 

 

 

Özet 

Sosyal ağların yoğun bir şekilde kullanımıyla birlikte, bir dizi sosyal nesnelerden ve nesnelere ait sosyal etkileşimlerden oluşan geniş 

ölçekli karmaşık ağ yapıları ortaya çıkmaktadır. Son zamanlarda, bu büyük ağ yapılarını analiz etmek için ağlardaki anlamlı grupları 

diğer bir deyişle toplulukları arama yaklaşımları önerilmektedir. Topluluk arama, sorgu nesneleri kullanarak, karmaşık ağ yapılarından 

sorgu nesneleri ile ilişkili, belli özellikler açısından birbirleri ile benzerlik gösteren ve birbirleri ile yoğun etkileşimde olan toplulukları 

ortaya çıkarma problemidir. Öznitelikli ağlar, düğümleri ağ nesnelerini,  kenarları bu nesneler arasındaki ilişkileri temsil eden graf 

yapılarından ve ağdaki düğümleri karakterize eden içerik verisi diğer bir deyişle özniteliklerden oluşmaktadır. Geleneksel topluluk 

arama yaklaşımları, düğümlere ait öznitelik verisini göz ardı ederek, sadece ağ topolojisine odaklanmaktadır. Bu çalışmada, öznitelikli 

ağlarda topluluk arama problemi için öznitelik verisini ağ topolojisine entegre etme fikrine dayanan yeni bir yaklaşım öneriyoruz. 

Önerilen yöntem, her düğümün yalnızca kendi öznitelikleriyle bağlı olduğu yeni bir graf temsili oluşturarak, ağ topolojisine içeriksel 

bir boyut eklemektedir. Bu çalışmada, mevcut topluluk arama algoritmalarını öznitelikli ağlar üzerinde uygulanabilir hale getirmek, bu 

algoritmaların başarısını artırmak ve öznitelik verisini sorgu verisi olarak kullanılabilir hale getirmek amaçlanmaktadır. Gerçek dünya 

veri setleri üzerinden elde edilen deneysel sonuçlar, önerilen yöntemin temel yöntemler ile karşılaştırıldığında daha yüksek doğruluk 

değerleri elde ettiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öznitelikli ağlar, topluluk arama, k-tras, k-çekirdek. 

Community Search on Attributed Networks 

Abstract 

With the intense use of social networks and information networks, large-scale complex networks are emerging, consisting of a number 

of social objects (such as individuals or organizations) and social interactions of these social actors. Recently, many community search 

methods have been proposed to analyze these network structures and interactions between network objects. Given one or more query 

objects, community search is the problem of discovering a subset of objects, called as community, that are related to query objects which 

are similar to each other in terms of certain properties and intensely interact with each other. A network is characterized by a graph 

structure whose nodes represent the network objects and the edges refer to the relations between these objects. An attributed network 

contains contextual  information that defines the interests of network objects as well as the graph structure. However, traditional 

community search approaches focus on the network topology, ignoring the attribute data. In this paper, we propose a new approach for 

the community search problem in attribute networks, based on the idea of integrating the attribute data into the network topology. The 

proposed method adds a contextual dimension to the network topology by creating a bipartite graph structure where each node is 
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connected only by its attributes. In this study,  we aim to make existing community search algorithms applicable on attribute networks, 

to increase the accuracy of these algorithms and to make the attribute data usable as query data. Experimental results on real world 

datasets show that the proposed method achieves higher accuracy than baseline methods. 

Keywords: Attributed Networks, Community Search, k-truss, k-core.
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(International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA) 2021 – 11-13 June 2021) 
 

Öz 

COVID-19, hastalığın ilk bildirildiği dönemden bu yana, şiddetli akut solunum sendromu büyük salgınlara neden olmaktadır ve dünya 

çapında bir pandemiye dönüşmüştür. Dünyanın birçok ülkesinde, COVID-19 salgınının zaman-mekansal analizine yönelik olarak 
önemli sayıda gerçek zamanlı, etkileşimli mobil ya da çevrimiçi coğrafi bilgi sistemleri, web siteleri ve uygulamalar geliştirilmiştir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ile pek çok farklı kaynaktan COVID-19 salgınına yönelik olarak elde edilen veriler, 

salgın durumuna ilişkin bilgilerin etkin ve zamanında elde edilebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Internetteki medya ve iletişim 

platformlarında paylaşılan haber makaleleri, bulaşıcı hastalık salgınlarının izlenmesi ve takip edilmesi için önemli bir veri kaynağı 

niteliğindedir. Bu çalışmada, İngiltere ve İspanya’da COVID-19 sürecine ilişkin 2020 yılının mart, mayıs ve temmuz aylarında 

yayınlanan 299’ar tane haber makalesi toplanarak oluşturulan derlem kullanılmaktadır. Metin belgelerinin temsilinde, üç temel n-

gram modeli olan (1-gram, 2-gram ve 3-gram) temsilleri, tümce ögeleri 2-gram ve tümce ögeleri 3-gram öznitelikleri, kelime/tümce 

ögesi çiftleri, karakter n-gram (n=2) ve karakter n-gram (n=3) öznitelikleri ve bu özniteliklerin biraraya getirilmesi ile elde edilen 

topluluk öznitelik kümelerinin etkinlikleri değerlendirilmektedir. Öznitelik kümelerinin başarımlarının değerlendirilmesinde,  altı 
temel makine öğrenmesi sınıflandırıcısı olan Naive Bayes algoritması, lojistik regresyon algoritması, destek vektör makineleri, C4.5 

karar ağacı, k-en yakın komşu algoritması ve rastgele orman algoritması kullanılmaktadır. Deneysel analizlerde kullanılan on yedi 

farklı metin temsil yöntemi arasında en yüksek başarımın, sözcük tabanlı 1-gram özniteliklerin karakter tabanlı 3-gram modeli ile 

kullanıldığında elde edildiği görülmektedir. Deneysel analizlerde kullanılan temel sınıflandırma algoritmaları arasında en yüksek 

başarım rastgele orman algoritmasıyla, ikinci en yüksek başarım ise lojistik regresyon algoritmasıyla alınmaktadır. Deneysel analizler, 

makine öğrenmesi ve metin madenciliği tekniklerinin, salgın hastalıklara ilişkin sosyal medya gönderilerinin zaman/mekânsal analizi 

için uygun teknikler olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Metin madenciliği, Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi.   

Spatio-Temporal Analysis of Social Media Posts Related to COVID-19 

Based on Text Mining Methods 
Abstract 

Since COVID-19 was first reported, severe acute respiratory syndrome has been causing massive outbreaks and has turned into a 

worldwide pandemic. In many countries of the world, a significant number of real-time, interactive mobile or online geographic 

information systems, websites and applications have been developed for the time-spatial analysis of the COVID-19 outbreak. The 

advances in information and communication technologies and the data obtained from many different sources regarding the COVID-19 

outbreak are of great importance in order to obtain effective and timely information on the epidemic situation. News articles shared on 
media and communication platforms on the Internet are an important source of data for monitoring and tracking infectious disease 
outbreaks. In this study, 299 news articles published in March, May and July 2020 on the COVID-19 process in England and Spain 

are used. In the representation of text documents, the three basic n-gram models (1-gram, 2-gram, and 3-gram), part-of-speech 2-gram 
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and part-of-speech 3-gram features, word / part-of-speech pairs, character n-gram (for, n = 2) and character n-gram (for, n = 3) 

features and the efficiency of the ensemble feature sets obtained by combining these features are evaluated. Naive Bayes algorithm, 

logistic regression algorithm, support vector machines, C4.5 decision tree, k-nearest neighbor algorithm and random forest algorithm 

are used to evaluate the performance of feature sets. Among the seventeen different text representation methods used in experimental 

analysis, it is seen that the highest performance is achieved when word-based unigram features are used with a character-based 3-

gram model. Among the basic classification algorithms used in experimental analysis, the highest performance is obtained with the 

random forest algorithm, and the second highest performance is obtained with the logistic regression algorithm. Experimental analysis 

shows that machine learning and text mining techniques are suitable techniques for the spatio-temporal analysis of social media posts 

regarding epidemics. 

 

Keywords: Text mining, Machine learning, Data Science. 
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Öz 

Bu çalışmada, Wi-Fi haberleşme teknolojisi kullanılarak Elektrokardiyografi (EKG) sinyallerinin kablosuz olarak web ortamında 

görüntülenmesi ve gerekli sinyal işleme teknikleri kullanılarak bu sinyal hakkında yorum yapabilir dinamik bir sistem geliştirmek temel 
amaçtır. Bu doğrultuda ilk olarak Physionet.org web sayfasının sunduğu hazır EKG sinyalleri üzerinde çalışılmış ve bu sinyallerin 
öznitelik çıkarımları yapılmıştır. Aynı işlem AD8232 Kalp Atış Hızı Sensörü ile kaydedilen sinyaller üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Sinyaller işlenmeden önce sahip oldukları gürültülerden arındırılabilmesi için Kayan Ortalama Alma filtresinden geçirilmiştir. Elde 

edilen EKG sinyaline Pan-Tompkins algoritması uygulanmıştır. EKG sinyallerinin işlenmesi sonucu teşhis için kalp atım hızı ve kalp 

hız değişimi gibi öznitelikler elde edilmektedir. Çıkartılan bu öznitelikler erken teşhis ve tedavi imkânı sağlayabilmektedir. Bu 

çalışmada ortalama kalp atış hızına bağlı olarak ortaya çıkabilen Taşikardi ve Bradikardi durumlarının teşhisi gerçekleştirilmiş olup elde 

edilen sonuçlar web arayüzünde görüntülenmiştir. Bu sistemde web arayüzü, hasta ve doktor tipinde iki adet kullanıcı seçeneğine hizmet 
sunmaktadır. Hasta, kendine ait bütün ölçümleri; ölçümün gerçekleştirildiği tarih ve saat, ölçüm sonucu ortaya çıkan ortalama kalp atış 

hızı ve bu sayının standartlara göre yorumlanmış hali (Taşikardi, Brakidardi veya Normal) ve hastanın kendisine ait detayları (T.C. 

Kimlik Numarası, Telefon Numarası, Mail Adresi vb.) bu sistemde görüntüleyebilmektedir. Hastalar kalp atış hızı hakkında düzenli ve 

doğru bilgiye ulaşabilmekte ve gereksiz doktor randevuları bu sistem sayesinde ortadan kaldırabilmektedir. Doktor, randevuya gelen 

hastanın kalp sağlığı hakkında bazı tetkiklere gerek duymadan güvenilir ön bilgiye sahip olabilmektedir. Bu durum doktora zaman 

kazandırabilmekte ve daha fazla hastaya hizmet vermesine olanak sağlayabilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kablosuz haberleşme, EKG, Sinyal işleme, Öznitelik çıkarımı, Pan-Tompkins algoritması. 

Wireless ECG Device Design and Website Design for the Evaluation 

of Features Using Signal Processing Techniques 

Abstract 

In this study, the main objective is to display Electrocardiography (ECG) signals wirelessly on the web using Wi-Fi communication 

technology and to develop a dynamic system that can interpret this signal by using the necessary signal processing techniques. In this 

direction, firstly, the ECG signals provided by the Physionet.org web page were studied and the feature extractions of these signals were 

made. The same process was performed on the signals recorded with the AD8232 Heart Rate Sensor. Before the signals are processed, 
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they are passed through the Moving Averaging filter to remove any noise they may have. Pan-Tompkins algorithm is applied to the 

obtained ECG signal. As a result of processing ECG signals, features such as heart rate and heart rate change are obtained for diagnosis. 

These extracted features can provide early diagnosis and treatment opportunities. In this study, the diagnosis of Tachycardia and 

Bradycardia, which may occur depending on the average heart rate, was performed and the results were displayed on the web interface. 
In this system, the web interface serves for two user types as patient and doctor. All owned measurements; the date and time of the 
measurement, the average heart rate resulting from the measurement and the interpretation (Tachycardia, Brachydardy or Normal) of 

this number according to the standards and the patient's own details (T.R. Identity Number, Telephone Number, Mail Address, etc.) can 

be seen by the patient within this system. Patients can access regular and accurate information about heart rate. Unnecessary doctor 

appointments can be eliminated with the aid of this system. The doctor can have reliable preliminary information about the heart 

situation of the patient who comes to the appointment without the need for some examinations. This can save the doctor time to serve 
more patients. 

 
 

Keywords: Wireless communication, ECG, Signal processing, Feature extraction, Pan-Tompkins algorithm. 
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Abstract 

In this paper, a dual-band compact absorber design based on split-ring resonator for WiMAX and WLAN bands is presented. Top 

plate of a unit cell in the proposed design is composed of three concentric circular split ring (SR) elements covers an area of π×13.42 

mm2 and placed on a FR4 substrate with 1.5 mm thickness, dielectric constant of 4.3 and loss tangent of 0.025. Also, six miniature 
metallic loadings are appropriately inserted between the SR elements. The back side of the substrate is covered full ground plane for 

shielding transmission from port 1 to port 2. In the design, SR elements are primary resonator of the proposed absorber and provide a 
dual band of absorption at the respective frequencies. The metallic loadings are used for fine frequency tuning where the absorption 

peaks occur. Hence, the absorption frequency of the design can be easily tuned by means of sliding the loadings between the rings 

without changing any design parameters. The proposed compact absorber excited by incident electromagnetic wave provides 0.92 and 

0.97 absorption peaks at 3.52 GHz WiMAX and 5.16 GHz WLAN bands, respectively. The design and analysis of the absorber are 

performed by means of CST Microwave Studio based on frequency domain solver. In this paper, the absorber design with novel 

configuration is introduced in detail and its corresponding electric field distributions and absorption characteristics at the related bands 
are presented. Also, the proposed SRR-based absorber design is compared with the previously reported dual or multi bands absorbers 

in terms of dimensions, resonance frequencies and number of bands.  

 
 

Keywords: Dual Band Absorber, Split Ring Resonator, WiMAX/WLAN Absorber, Small Size.   

WiMAX ve WLAN Bantları için Ayrık Halka Rezonatör Tabanlı Çift 

Bant Frekanslı Soğurucu 

Öz 

Bu çalışmada, WiMAX ve WLAN bantları için ayrık halkalı rezonatör tabanlı bir çift bantlı kompakt soğurucu tasarımı 

sunulmaktadır. Önerilen tasarımdaki bir birim hücre yapısının üst katmanı, π × 13.422 mm2'lik bir alanı kaplayan ve 1.5 mm kalınlığa, 
4.3 dielektrik sabiti ve 0.025 kayıp tanjanta sahip bir FR4 taban malzemesi üzerine yerleştirilmiş üç adet eş merkezli dairesel ayrık 

halka (SR) elemanından oluşur. Ek olarak, SR elemanların arasına altı adet minyatür metalik yükler uygun şekilde yerleştirilmiştir. 

Giriş kapısı 1'den giriş kapısı 2'ye iletimi engellemek için, taban malzemesinin arka yüzeyi tamamen bakırdan oluşan toprak düzlem 

ile kaplanmıştır. Tasarımda, SR elemanları önerilen soğurucunun temel rezonatörüdür ve ilgili frekanslarda ikili bir soğurma bandı 
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sağlar. Metalik yükler, soğurma tepe noktalarının meydana geldiği yerlerde ince frekans ayarı yapmak için kullanılır. Böylelikle 

herhangi bir tasarım parametresi değiştirilmeden yüklerin halkalar arasında kaydırılmasıyla tasarımın soğurma frekansı kolaylıkla 

ayarlanabilir. Önerilen kompakt soğurucu, gelen elektromanyetik dalgayla uyarılarak sırasıyla 3.52 GHz WiMAX ve 5.16 GHz 

WLAN bantlarında 0.92 ve 0.97 seviyelere sahip soğurma tepeleri sağlamaktadır. Soğurucu tasarım ve analizleri, CST Microwave 

Studio (MWS) yazılım programı yardımıyla frequency domain çözümleyicisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, özgün 

konfigürasyonlu soğurucu tasarımı ayrıntılı bir şekilde tanıtılmış ve ilgili bantlara karşılık gelen elektrik alan dağılımları ve soğurma 

özellikleri sunulmuştur. Bununla birlikte önerilen SRR tabanlı soğurucu tasarımı, boyutları, rezonans frekansları ve bant sayıları 
açısından daha önce bildirilen çift veya çok bantlı soğurucularla karşılaştırılmıştır. 
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Özet – Enerji, toplum olarak gelişmenin ve ekonomik anlamda kalkınabilmenin kaynağı olarak görülmektedir.  21. yüzyılda, 

evrenimizin karşı karşıya kaldığı önemli problemlerin en başında enerjinin güvenli ve sürdürülebilir olarak tedarik edilebilmesi 

gelmektedir. Refah seviyelerine bakıldığında özellikle gelişmiş ülkelerde enerjinin üretimi ve kullanımı sürdürülebilir bir yapıya 

sahiptir.  Gelecek yıllara yönelik doğru bir kalkınma planı ile enerji, ülke ekonomisinin gelişmesinde, toplumun refah seviyesinin 

artmasında ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Her dönem için enerji ihtiyacı düşük 

maliyetli, güvenilir, sürdürülebilir ve çevreci olabilmesi ana hedefler arasında yer almaktadır. Bu durumda gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler yenilenebilir enerji alanında çalışmalarına oldukça önem vermektedir. Türkiye yenilenebilir enerji 

kaynakları açısından değerlendirildiğinde güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle ve hidrolik enerji gibi kaynaklardan 

faydalanmaktadır. Türkiye ölçeğinde değerlendirildiğinde bu gibi yenilenebilir enerji kaynakları devlet ve özel sektör tarafından 

büyük bir yatırım almaktadır. Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynakları incelenerek Türkiye’deki potansiyelleri ve yatırım 

durumları hakkında detaylı bir araştırma yapılmıştır. 
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Abstract – Energy is seen as the source of social development and economic development. In the 21st century, one of the most 

important problems of our universe is the safe and sustainable supply of energy. Considering the welfare levels, the production 

and usage of energy have a sustainable structure in especially developed countries. Energy plays an important role in the 

development of the country's economy, increasing the welfare of the society and minimizing the damage to the environment with 

a correct development plan for the coming years. One of the main goals is to ensure that energy needs are low-cost, reliable, 

sustainable and environmentally friendly for all periods. In this case, developed and developing countries attach great importance 

to their work in the field of renewable energy. When Turkey is evaluated in terms of renewable energy resources, it benefits 

from resources such as solar, wind, geothermal, biomass and hydraulic energy. According to the scale of Turkey, renewable 

energy sources receive a great investment from the state and private sector. In this study, a detailed research was realized on their 

potential and investment situations in Turkey by examining renewable energy sources. 

 

 

Keywords – Renewable energy sources, Fossil fuels, Energy policy, Energy trend, Turkey  
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Özet – Rüzgar enerjisini verimli bir şekilde  kullanmak için rüzgar hızı tahmini oldukça önemlidir. Bu nedenle rüzgar hızı 

tahminlemesinde kullanılmak üzere içerisinde topluluk ampirik mod ayrıştırma (Ensemble Empirical Mode Decomposition, 

EEMD) ve ampirik dalgacık dönüşümü (Emprical wavelet transform, EWT) birlikte kullanıldığı hibrit bir yöntem önerilmiştir. 

Sunulan yöntemde rüzgar hızı serileri EEMD ile birincil ayrıklaştırma işlemine tabi tutulmuştur. Ayrıklaştırılan sinyaller 

arasında orijinal sinyale en yakın olan en yüksek frekanslı sinyale EWT yöntemi ile ikincil ayrıştırma işlemi uygulanmıştır. 

Ayrıklaştırılan tüm sinyaller geri beslemeli sinir ağında (Backpropagation neural network, BPNN) tahminleme işlemi için kısmi 

otokorelasyon fonksiyonu (Partial autocorrelation function, PACF) ile özellik çıkarma işlemine tabi tutulur. Ayrıca geri 

beslemeli sinir ağı ile yapılan tahminleme işleminde çok adımlı tahminleme gerçekleştirilmiştir. Böylece sinir ağının doğruluğu 

ve kararlılığı da artırılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında önerilen yenilikçi hibrit model yaklaşımının daha düşük hata oranı ile 

daha güvenilir sonuçlar sergilediği görülmüştür. 
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Abstract – Wind speed estimation is very important in order to use wind energy efficiently. For this reason, a hybrid method in 

which the Ensemble Empirical Mode Decomposition (EEMD) and empirical wavelet transform (EWT) are used together is 

proposed to be used in wind speed estimation. In the proposed method, firstly primary decomposition is applied to wind speed 

series by using EEMD. Then, secondary decomposition process was applied to the highest frequency signal which is closest to 

the original signal among the decomposed signals by using EWT method. All decomposed signals are subjected to feature 

extraction with a partial autocorrelation function (PACF) for estimation in a backpropagation neural network (BPNN). In 

addition, multi-step estimation was performed in the estimation process made with a backpropagation neural network. Thus, the 

accuracy and stability of the neural network has also been increased. In the light of the obtained results, it was seen that the 

proposed innovative hybrid model approach exhibits more reliable results with a lower error rate.    

 

Keywords – Wind speed estimation, Hybrid model, Ensemble Empirical Mode Decomposition, Emprical wavelet transform, 

Backpropagation neural network
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Öz 

Bu çalışmada derin öğrenme metodu olan evrişimli sinir ağları (Convolutional Neural Networks - CNN) ve transfer öğrenme metodu 
kullanılarak tütün mamulleri, alkollü içecek ve silah gibi istenmeyen nesnelerin tespitini ve sınıflamasını yapan bir model geliştirilmiştir. 

Bu model Tensorflow JS’e dönüştürülerek, internet tarayıcısı için bir eklenti olarak geliştirilmiştir. Bu eklenti ile izlenen videolardan 

anlık görüntüler alınarak eğitilen model üzerinde sınıflandırmalar yapılmıştır. Videolar üzerinde yapılan sınıflamalarda gerekli görülen 

sonuçlar, Google tarafından sağlanan bir bulut hizmeti olan Firebase’in RealTimeDatabase’ e kaydedilmiştir. Kaydedilen veri tabanı 
kullanılarak daha önceden kötü içerik tespiti yapılmış videoların engellenmesi sağlanmıştır. Tarayıcıdan yapılan tespitlerin son 25 tanesi 

bilgilendirme amaçlı kullanıcı tarafından görüntülenebilmektedir. Bu çalışmada, izlenen videolardan anlık görüntüler alınarak model 
ile sınıflama yapılmıştır. Gerekli hallerde videonun bilgisi veri tabanına eklenebilmektedir ve veri tabanına kayıtlı videoların 

görüntülenmesi filtre edilebilmektedir. Geliştirilen sistem hem fiziksel cihazlar hem de emülatör aracılığıyla test edilmiştir. CNN ile 

geliştirilen derin öğrenme modelinin ağ yapısı oluşturulmasında iki yol benimsenmiştir. Birincisinde, tüm ağ modeli tarafımızca 

oluşturduğumuz modeldir. Bu modelde, parametre sayısı 7.752.707 adettir ve %86,75 eğitim ve %88,02 test doğruluğu elde edilmiştir. 
İkinci olarak, transfer öğrenme metodu kullanılarak, başarısı literatürde kanıtlanmış modellerden olan MobileNetV2 tercih edilmiştir. 

Çıkış katmanları düzenlenmiş bu modelde eğitilebilir 593.155 adet ve toplamda 2.852.675 adet parametre ile %65,34 eğitim ve %50,35 

test doğruluğu elde edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, video içeriklerini filtrelemek için CNN modelinin daha verimli olacağı 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Evrişimli sinir ağları (CNN), derin öğrenme, video filtreleme, transfer öğrenme.  

Filtering Videos by Classification with Deep Learning 

Abstract 

In this study, a model that detects and classifies unwanted objects such as tobacco products, alcoholic beverages and weapons was 

developed using Convolutional Neural Networks (CNN), which is a deep learning methods and transfer learning. This model was 

converted to Tensorflow JS and developed as an add-on for an Internet Browser. With this add-on, snapshots were taken from the 

watched videos and classifications were made using the trained model. The results that are deemed necessary in the classification of the 
videos were recorded to Firebase's RealTimeDatabase, a cloud service provided by Google. By using the recorded database, videos that 

had previously been detected with harmful content were blocked. The last 25 of the definitions made from the browser can be viewed 
by the user for informational purposes. In this study, snapshots from watched videos were taken and classified with the model. If 

necessary, information about the video can be added to the database, and videos saved in the database can be filtered. The developed 

system has been tested through both physical devices and emulator. Two ways have been adopted in creating the network structure of 

the model developed with CNN. First, the entire network model is the one that is created by us. In this model, the number of parameters 
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was 7,752,707 and the accuracy of 84.84% training and 79.77% testing was achieved. Second, MobileNetV2, which is one of the models 

whose success has been proven in the literature, was preferred using the transfer learning method. With 593,155 trainable parameters 
and 2,852,675 parameters in total, 65.34% training and 50.35% test accuracy was achieved in this model with output layers arranged. 

As a result of the study, it was found that the CNN model would be more efficient in filtering video content. 

Keywords: Convolutional neural networks (CNN), deep learning, video filtering, transfer learning.
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Abstract 

The health and safety of employees in workplaces maintains its importance since the concept of production emerged.  Recent 
developments in computer vision and deep learning have made it widespread to be used in work environments as a secondary tool in 
ensuring occupational safety from surveillance videos. Thus, an important performance is achieved by minimizing human-induced 
errors in working environments. In this study, a method based on the YOLOv4 deep learning model is proposed to control the use of 

personal protective equipment from videos and to detect unsafe movements in the working environments of facilities operating in the 

field of industrial production. In the study, a dataset is created with videos collected from different working environments. In the 
study, later, on the prepared video dataset, the detection of personal protective equipment such as helmets, vests, masks, gloves, 

eyeglasses used by workers in factories operating in industrial areas and whether they use the appropriate equipment correctly is 
determined using the YOLOv4 framework. In the experimental studies conducted within the scope of the study, the mean average 

precision (mAP) value is achieved as 91.18% as a result of the training performed in the YOLOv4 network. In addition, results of 

0.89, 0.91, 0.90, 70.35 and 1.1147 are obtained for other measurement metrics such as precision, recall, F1-score, intersection over 

union (IoU), and average loss, respectively. As a result, in the proposed study, instant inspection of the videos collected from the 

cameras installed in the factories, the meaning of the scene and the control of safe working environments are successfully achieved. 

 

Keywords: Object detection, Safe working environment, Personal protective equipments, Deep learning, YOLOv4.   

Güvenli İş Ortamı İçin YOLOv4 Derin Öğrenme Modeli Kullanarak 

Nesne Tanıma 

Öz 

İşyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği üretim kavramı ortaya çıktığından bu yana önemini korumaktadır. Bilgisayarlı görü ve 

derin öğrenme konusunda son yıllarda kaydedilen gelişmeler, çalışma ortamlarında gözetim videolarından iş güvenliğinin 

sağlanmasında ikincil bir araç olarak kullanılmaya başlamıştır. Böylece çalışma ortamlarında insandan kaynaklı hataların minumuma 

indirilerek önemli bir başarım elde edilmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmada, endüstriyel üretim alanında faaliyet gösteren tesislerin 

çalışma ortamlarında, videolardan kişisel koruyucu donanımların kullanımın denetlenmesi ve güvensiz hareketlerin tespiti için 

YOLOv4 derin öğrenme modeli tabanlı bir yöntem önerilmektedir. Çalışmada, öncelikle farklı çalışma ortamlarından toplanan 

videolar ile bir veriseti oluşturulmuştur. Çalışmada daha sonra, hazırlanan video veriseti üzerinde, sanayi bölgelerinde faaliyet 

gösteren fabrikalarda işçilerin kullandığı baret, yelek, maske, eldiven, gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanların tanınması ve uygun 
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donanımları doğru kullanıp kullanmadıkları YOLOv4 altyapısı kullanılarak tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında yürütülen deneysel 

çalışmalarda, YOLOv4 ağında yapılan eğitim sonucunda mean average precision (mAP) değeri %91.18 olarak başarılmıştır. Ayrıca, 

diğer ölçüm metrikleri kesinlik, duyarlılık, F1-skoru, kesiştirilmiş bölgeler (IoU) ve ortalama kayıp için sırasıyla 0.89, 0.91, 0.90, 
70.35 ve 1.1147 sonuçları elde edilmiştir. Sonuç olarak, önerilen çalışmada, fabrikalarda tesis edilmiş kameralardan gelen videoların 

anlık olarak denetlenmesi ve sahnenin anlamlandırılması sağlanarak, güvenli çalışma ortamlarının kontrolü başarılı bir şekilde 
sağlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Nesne tanıma, Güvenli iş ortamı, Kişisel koruyucu ekipmanlar, Derin öğrenme, YOLOv4. 
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Öz 

Boyutları 1 ile 100 nm arasında değişen belirli bir amaca hizmet edecek yapıların geliştirilmesi ve bu yapıların atomik ya da moleküler 

düzeydeki kontrolü üzerine yapılan bilim ve mühendislik çalışmalarına nanoteknoloji denir.  Nanoteknoloji, küçük boyutlardaki veri 
depolama, algılama, basit hesaplama ve önceden tanımlı komutları yürütme gibi temel görevleri yerine getiren nano ölçekteki 

bileşenlerin geliştirilmesini sağlamıştır. Nano-aygıtların geliştirilme stratejilerine yönelik farklı yaklaşımlar olmakla birlikte bu konu 

güncel araştırma alanlarından birisidir. Başlarda tekil olarak ön tanımlı basit işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilen bu pasif 

cihazlar yüksek hesaplama gücü gerektiren karmaşık işlemler karşısında yetersiz kalmış, bunun sonucu olarak da nano ölçekteki 

cihazların belli bir amaç doğrultusunda birlikte hareket etmesini sağlayacak aktif bir nano-ağ yapısı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Diğer 

yandan günümüzde hemen hemen tüm teknoloji ürünlerinin haberleşme protokolleri vasıtasıyla birbirleriyle iletişim kurabilmeleri 

beklenmektedir. Bu doğrultuda, nano ölçekteki cihazların mevcut haberleşme teknolojileri vasıtasıyla mikro ya da makro ölçekteki 

cihazlarla iletişim kurabilmesi ya da bu cihazlar tarafından kontrol edilebilmesi düşüncesi Nano-Nesnelerin İnterneti – Internet of Nano-
Things (IoNT) olarak adlandırılan yeni bir ağ paradigmasının doğmasına neden olmuştur. IoNT, hava kirliliği tespit çalışmalarından 

genetik mühendisliğine, tarım faaliyetlerinden yüksek hızda veri aktarımına kadar birçok farklı alan için yenilikçi uygulamalar 
sunmaktadır. Son yıllardaki teknolojik gelişmelerle birlikte, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde IoNT’nin hayatımızın hemen hemen her 

alanında karşımıza çıkması beklenmektedir. Ancak IoNT sahip olduğu birçok avantajın yanı sıra, çözülmesi gereken bazı problemleri 

de beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin başında da nano-aygıtların, sahip olduğu özellikler nedeniyle nano-ağ yapılarına özgü 
haberleşme protokollerine ihtiyaç duyması gelmektedir. Bu bağlamda nano-aygıtlar, nano-ağlar ve nano-haberleşme teknolojileri 

araştırmacılar için oldukça güncel ve özgün araştırma konuları sunmaktadır. 

 

 Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, Nano-aygıt, Nano Nesnelerin İnterneti. 

A Roadmap to Future Applications for Internet of Nano-Things 

Abstract 

Nanotechnology is the scientific and engineering studies on the development of structures that will serve a specific purpose with sizes 

ranging from 1 to 100 nm and the control of these structures at the atomic or molecular level. Nanotechnology has enabled the 
development of nanoscale components that perform basic tasks such as small-sized data storage, sensing, basic computation, and 

executing predefined commands. Although there are various approaches to the development of nano-devices, this subject is one of the 
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current research areas. Originally developed to perform simple predefined tasks alone, these passive devices fell short for complex 

operations requiring high computing capacity. As a result, it has emerged that there is a need for an active nano-network structure that 

would allow nano-scale devices to act together for a specific purpose. On the other hand, nowadays, it is expected that almost all 

technology products will be able to communicate with each other via communication protocols. The idea that nano-scale devices can 

communicate with micro or macro-scale devices via existing communication technologies or can be controlled by these devices has led 

to the emergence of a new network paradigm called the Internet of Nano-Things (IoNT). IoNT offers innovative applications for many 

different fields, from air pollution detection systems to genetic engineering or agricultural activities to high-speed data transfer. With 

the technological developments in recent years, it is expected that IoNT will appear in almost every aspect of our lives in the next few 

years. However, in addition to its advantages, IoNT also brings some problems to be solved. The most important of these problems is 

that nano-devices require communication protocols specific to nano-network structures due to their properties. In this context, nano-

devices, nano-networks, and nano-communication technologies offer novel and original research topics for researchers. 

 
 

Keywords: Nanotechnology, Nano-device, Internet of Nano-Things. 
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Abstract – As the dimensions and capabilities of tablet computers are suitable for use in aircraft, software has begun to be 

developed. The approach plans and route information used on printed paper about the airports in flight operations have been 

transformed into a paperless flight deck concept [1] by means of the development of appropriate software. With the introduction 

of the paperless cockpit concept, pilots can access the information they need through the tablet and the applications installed in 

it. Together with the paperless cockpit concept, the physical workload of the pilots on the physical document handling and 

document up-to-date works has virtually disappeared. However, the disappearance of the physical workload was replaced by the 

cognitive workload. To use the capabilities of EFBs applications practically, it is important to develop applications to minimize 

the cognitive workload. Cognitive load analysis and usability studies were conducted by using NASA-TLX and IBM CSUQ 

questionnaires between JEPPESEN FD PRO application used by participating pilots and GARMIN PILOT application which 

pilots had not used before. User tests were performed on two different groups. The first group consists of 15 pilot working on 

light-middle class transport aircraft. The second group consists of 15 flight technicians working in light-middle class transport 

aircraft. NASA-TLX and IBM CSUQ questionnaires were applied to both groups and the results were analyzed in SPSS program. 

 

Keywords – User test, Cognitive workload, EFBs (Electronic Flight Bags), NASA-TLX, IBM CSUQ 
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Abstract – It is crucial that a website reflects a quality user interface (UI) that brings out the holiday enthusiasm for users, while 

still remaining user friendly and a simple area that is easily accessible. To achieve this, it is important that user experience 

designers measure the efficiency of the interface interaction between human and machine and ensure continuous interface 

development. In order to test interfaces and find differences, 3 different travel web sites was selected with experiments performed 

with 38 participants. Tested travel website interfaces are Trivago, ETS Tour and Odamax. Participants performed 6 different 

tasks during the experiment and after these tasks, a think aloud protocol was implemented and NASA-Task Load Index (NASA-

TLX), IBM Computer System Usability Questionnaire (IBM CSUQ) questionnaires were applied. In order to analyze the 

differences between interfaces, task completion time, number of errors, success rate, IBM CSUQ questionnaire average and 

NASA TLX questionnaire average were collected as data. ANOVA analysis was performed between interfaces using IBM SPSS 

Statistics 22 program and Independent T test was used to test usability by gender. According to ANOVA results, task completion 

time, number of errors, success rate, IBM CSUQ survey score average and NASA TLX survey score average change significantly 

as interface changes. Respectively, Trivago, Odamax, ETS Tour has the highest cognitive load in the measurements. According 

to the results of independent T tests, there is no difference between men and women in terms of interface usability. 

 

Keywords – User experience, interface, usability testing, Anova, NASA TLX, IBM CSUQ 
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Abstract 

Inertial Measurement Unit (IMU) is used in many mobile applications. IMU sensors are basically accelerometer and gyroscope 

sensors combined in a single module. Since both the accelerometer and gyroscope cannot produce safe and stable data when used 

alone, they can be combined to calculate angular velocity, position, etc. gives the more secure information . Its application areas are 

increasing day by day and are aviation, vehicle systems, unmanned aircraft, indoor navigation, health and robotic system applications. 

Increasing usage areas and sensor diversity also complicates the selection of the sensor. 

Data collected from IMU sensors may differ due to measurement errors, calibration problems, and errors due to ambient noise. Small 

errors in IMU sensors can cause large deviations in application. There is no clear distinction between the performance and area of use 

of commercially available sensors. Therefore, when determining these sensors, they should determine the performance requirements 

in the area of use and choose accordingly. 

In this study, three IMU sensors, which do not have any specific use and are preferred by individual users, were selected. An 

experimental setup was designed and implemented to test the accuracy of the acceleration and gyro information obtained from these 

selected IMU sensors. Test experiment setup consists of IMU sensor, encoder, stepper motor and Raspberry Pi. The stepper motor and 

encoder are connected on a shaft, and the IMU sensor is mounted on a rotating moving mechanism. The test setup is controlled by 

Raspberry Pi. Python programming language is used in the control software. The test setup provides the rotation of the desired angle 

with the step motor. Acceleration and gyroscopic data received from the IMU sensor are drawn in real time. All sensors were first 

calibrated and then data were taken. The comparison of the sensors was made according to the angular change values made on the x-

axis. The test setup was rotated at a certain angle in the x-axis using a stepper motor. Then, gyroscopic data were read through the 

Kalman filter on each IMU sensor on the x-axis. The accuracy of the data of the IMU sensors was tested with reference to the encoder 

data. 

 Keywords: IMU, Angle Measurement, KalmanFilter, Python, RaspberryPi, Encoder
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IMU Tabanlı Açı Ölçüm Sistemleri için Test Deney Düzeneği Tasarımı 
 Öz 

Atalet Ölçüm Birimi (IMU) bir çok hareketli uygulamalarda kullanılmaktadır.  IMU sensörleri temelde ivme ölçer ve jireskop 
sensörlerin tek bir modülde birleştirilmiş şeklidir. Hem ivme ölçer hemde jireskop tek başına kullanıldıklarında güvenli ve stabil 

veriler üretemediklerinden birleştirilerek açısal hız, pozisyon vb. bilgileri daha sağlıklı vermektedir.  Uygulama alanları gün geçtikçe 
artmakta olup başlıca havacılık, taşıt sistemleri, insansız uçak, iç mekan navigasyonları, sağlık ve robotik sistem uygulamalarıdır. 

Kullanım alanları ve sensör  çeşitliliğinin artması beraberinde uygun sensörün seçimini de  zorlaştırmaktadır.  

 IMU sensörlerinden toplanan veriler ölçüm hataları, kalibrasyon sorunları ve ortam  gürültülerinden   meydana gelen hatalardan 

dolayı farklı olabilir. IMU sensörlerindeki küçükte olsa meydana hatalar uygulamada büyük sapmalara neden olabilir. Ticari olarak 
satılan sensörlerin performansına ve kullanım alanına yönelik net bir ayrım yoktur. Dolayısıyla bu sensörler belirlenirken kullanım 

alanındaki  performans gereksinimlerini iyi belirlemeli ve buna uygun seçim yapmalıdır.  

Bu çalışmada özel bir kullanım alanı olmayan ve bireysel kullanıcılar tarafından en çok  tercih edilen   üç tane IMU sensörü 

seçilmiştir. Bu seçilen  IMU sensörlerinden elde edilen ivme  ve gyro  bilgilerinin  doğruluğunu test etmek için bir deney düzeneği 
tasarlanmış ve gerçeklenmiştir.  Test deney düzeneği IMU sensör, enkoder,  step  motor ve Raspberry Pi den oluşmaktadır. Step motor 

ve enkoder bir mil üzerinde birbirine bağlanmış IMU sensörü dönen hareketli mekanizmaya monte edilmiştir. Test düzeneği 
Raspberry Pi ile kontrol edilmektedir. Kontrol yazılımında Python programlama dili kullanılmıştır. Test düzeneği step motor ile 

istenen açı kadar dönmesi sağlamaktadır. IMU sensöründen alınan ivme ve gyro verileri gerçek zamanlı olarak tasrlanan arayüz 
çizdirilmektedir. Tüm sensörlerin önce kalibrasyonu yapılmış sonra veri alınmıştır. Sensörlerin x ekseni üzerinde yapılan açısal 

değişim değerlerine göre karşılaştırılması yapılmıştır.Test düzeneği x ekseninde belli bir açıda step motor kullanılarak  
döndürülmüştür. Sonra her IMU sensör üzerinden x ekseninde gyro verisi kalman filtresinden geçirilerek okunmuştur. IMU 

sensörlerin verilerinin doğruluğu enkoder verileri referans alınarak test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  IMU, Açı Ölçümü, Kalman Filter, Python, Raspberry Pi, Enkoder 
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Abstract 

Numerical optimization is one of the well-known problems in computer science. Day by day, new methods are developed by many 

researchers. Recently, optimization became an essential task for many disciplines, such as engineering, medicine, management and 

others. In many cases, optimization problems may require fast and efficient algorithms for real-time implementations. In this paper, a 

simple, fast and feasible algorithm is presented for the optimization of both uni-modal and multi-modal benchmark functions. A 
population based Bi-Attempted Based Optimization Algorithm (ABaOA) is a stochastic search method which searches a solution space 

with two fixed step-size displacement parameters and two mutation operators. The proposed algorithm is derived from Base 

Optimization Algorithm (BaOA) which uses basic arithmetic operations. The performance of ABaOA is tested on twenty well-known 
benchmark functions and the results are statistically compared with the seven well-known stochastic optimization algorithms. Three 

different statistical analyses were done on the results obtained from the ABaOA. Two non-parametric statistical comparisons with the 

mean values are performed by using Sign and Wilcoxon tests. The non-parametric statistical multiple comparisons of the proposed 
algorithm is performed by using the Friedman test. The non-parametric Friedman test of differences among repeated measures of these 

algorithms was conducted and referred a Chi-square value of 67.337, which was significant (p<0.05). Wilcoxon non-parametric pairwise 
comparison test was applied to analyze the difference of ABaOA statistically among the other algorithms. The test indicates that the 

introduced algorithm is statistically significant than other algorithms with a level of significance p < 0.05. The experimental results also 

show that the ABaOA is clearly superior to the compared stochastic optimization algorithms.  

 
 

Keywords: Computational Intelligence, Evolutionary Computation, Optimization Methods, Numerical Optimization.   

Sayısal İyileştirme Problemleri İçin İki-Aşamalı Temel İyileştirme 

Algoritması 

Öz 

Sayısal iyileştirme, bilgisayar biliminde iyi bilinen sorunlardan biridir. Gün geçtikçe birçok araştırmacı tarafından yeni yöntemler 

geliştirilmektedir. Son zamanlarda iyileştirme yapmak, mühendislik, tıp, yönetim ve diğerleri gibi birçok disiplin için önemli bir 

zorunluluk haline geldi. Çoğu durumda, iyileştirme problemleri, gerçek zamanlı uygulamalar için hızlı ve verimli algoritmalar  

gerektirebilir. Bu yazıda, hem tek-modelli hem de çoklu-modelli kıyaslama fonksiyonlarının iyileştirilmesi için basit, hızlı ve 

uygulanabilir bir algoritma sunulmuştur. Popülasyon tabanlı Bi-Attempted Base Optimizasyon Algoritması (ABaOA), iki sabit adım 

kaydırma parametresi ve iki mutasyon operatörü ile bir çözüm alanını arayan stokastik bir arama yöntemidir. Önerilen algoritma, temel 

aritmetik işlemleri kullanan Base Optimizasyon Algoritmasından (BaOA) türetilmiştir. ABaOA'nın performansı, iyi bilinen yirmi 

kıyaslama fonksiyonu üzerinde test edilmiş ve sonuçlar, iyi bilinen yedi stokastik optimizasyon algoritması ile istatistiksel olarak 

karşılaştırılmıştır. ABaOA'dan elde edilen sonuçlar üzerinde üç farklı istatistiksel analiz yapılmıştır. Sign ve Wilcoxon testleri 

kullanılarak ortalama değerlerle iki parametrik olmayan istatistiksel karşılaştırma yapılmıştır. Önerilen algoritmanın parametrik 

olmayan istatistiksel çoklu karşılaştırması Friedman testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu algoritmaların tekrarlanan ölçümleri 
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arasındaki farklılıkların parametrik olmayan Friedman testi 67.337'lik bir Ki-kare değeri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p <0.05). 

ABaOA'nın diğer algoritmalar arasındaki farkını istatistiksel olarak analiz etmek için Wilcoxon parametrik olmayan ikili karşılaştırma 

testi uygulanmıştır. Test, sunulan algoritmanın diğer algoritmalardan istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ve p <0,05 anlamlılık 

düzeyine sahip olduğunu göstermektedir. Deneysel sonuçlar ayrıca ABaOA'nın karşılaştırılan stokastik iyileştirme algoritmalarından 

açıkça üstün olduğunu göstermektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Sayısal Zeka, Evrimsel Hesaplama, İyileştirme Yöntemleri, Sayısal İyileştirme. 
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The Effect of the Wireless Power Transfer for Electric Vehicles on  

State of Charge  
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Abstract 

Built-in batteries limit electric vehicles in terms of driving range and charging time. This study investigated the battery charge status of 

electric vehicles charged with wireless power transfer (WPT) systems. The adequacy and impact of these systems will be seen according 

to the battery charge status because the battery charge status is directly related to the range of the vehicle. A simple battery model is 

used to simulate the effect of wireless charging on the state of charge with a force-based vehicle model. These two models are vehicle 
and battery models in the Mathworks library. Two different situations are simulated namely urban and highway driving cycles. Different 

power levels have been observed to affect the battery charge status. It is possible to have an unlimited vehicle range at medium power 
levels in urban driving. The charge transferred to the batteries at the stopping points of the vehicles and the charge consumed during the 

cycle at power levels of 20 kilowatts are at the same level as the amount charged by this system. It has been shown that using wireless 

charging at medium power levels is sufficient to achieve unlimited range compared to high power requirements for independent 

charging. On highways, an approach can be created to achieve unlimited range by increasing the coverage area. As a result, wireless 

energy transfer will significantly reduce the dependency on high-capacity batteries and reduce the battery charging times to the shortest 

time, reducing electric vehicle costs and eliminating range anxiety. 

 

Keywords: Electric Vehicles, Driving Range, Wireless Power Transfer.   

Elektrikli Araçlarda Kablosuz Enerji Transferinin Batarya Şarj 

Durumuna Etkisi 

Öz 

Yerleşik piller, elektrikli araçları sürüş menzili ve şarj süresi açısından sınırlar. Bu çalışmada, kablosuz enerji transferi (KET) sistemleri 

ile şarj edilen elektrikli araçların batarya şarj durumları incelenmiştir. Batarya şarj durumlarına göre bu sistemlerin yeterliliği ve etkisi 
görülecektir, çünkü batarya şarj durumu aracın menzili ile doğrudan ilgilidir. Kuvvete dayalı bir araç modeli ile kablosuz şarjın şarj 

durumu üzerindeki etkisini simüle etmek için basit bir pil modeli kullanılmıştır. Bu iki model de Mathworks kütüphanesinde bulunan 

araç ve batarya modelleridir. Şehir içi ve otoyol sürüş döngüleri olmak üzere iki farklı durumun benzetimi yapılmıştır. Farklı güç 

seviyelerinin batarya şarj durumuna etkisi gözlenmiştir. Şehir içi sürüşlerinde araç menzilinin sınırsız olması orta seviye güçlerde 

mümkündür. Araçların durma noktalarında bataryalara aktarılan şarj ile 20 kilowattlık güç seviyelerinde döngü boyunca tüketilen şarjın 

bu sistem tarafından şarj edilme miktarı ile aynı seviyelerdedir. Orta güç seviyelerinde kablosuz şarj kullanmanın, bağımsız şarj için 
yüksek güç gereksinimleri ile karşılaştırıldığında sınırsız menzil elde etmek için yeterli olduğu gösterilmiştir. Otoyollarda ise kapsama 

alanı artırılarak sınırsız menzil elde etmek üzere bir yaklaşım oluşturulabilir. Sonuç olarak kablosuz enerji transferi yüksek kapasiteli 

bataryalara olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak ve batarya şarj sürelerini en kısa süreye indirerek hem elektrikli araç maliyetlerini 
azaltacak hem de menzil kaygısını ortadan kaldıracaktır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araç, Sürüş Menzili, Kablosuz Enerji Transferi. 
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Abstract 

Today, people prefer supermarkets where they can meet all their needs today for their daily needs.  People prefer large markets where 
they can meet all their needs today for their daily needs. These markets, which have a lot of product capacity, mean more waste of time 
for the consumer. In such indoor and large areas, it is necessary to plan a route to prevent loss of time. In this study, location 
determination process was made with visible light communication (VLC) in closed areas and the most suitable route was determined 
by using Genetic Algorithm (GA) with these locations. It is thought that wireless communication resources will not be sufficient in the 

future due to the density. VLC systems, developed to solve this problem, are a communication system that uses the light source for data 

transmission. It has been seen in related studies that this system is quite successful in terms of speed, reliability and energy efficiency. 
VLC systems basically use a transmitter, receiver and microcontroller for their control. In this study, LED light source, TEMP6000 

phototransistor-light sensor and ATMEGA328P (Arduino) are used. Due to its very fast on and off feature, the data sent from the LED 
light source, is detected by the light sensor TEMP6000. After that, it was modulated using On-Off Keying (OOK). In addition to data 

transmission, VLC systems, which can be used to determine location especially in indoor areas, can also be used for indoor navigation. 
Also in this study, indoor positioning is designed on the basis of a market application with VLC. The location data was obtained 

according to the signal strength, which was transferred from the receiver to Matlab.  The operation of the system has been tested on the 
basis of light sources, products under these sources and the shortest path to the products selected by the user. The shortest distance 

between the stops selected for this navigation process was found by the Floyd-Warshall algorithm. The shortest path was determined by 
using a GA for the stops with known distance between them, as in the Traveling Salesman Problem (TSP). In this way, the customer 
will be able to minimize the time and energy consumed in the market. 
 
 

Keywords: Visible Light Communication (VLC), Indoor Positioning Systems (IPS), Traveling Salesman Problem, Genetic Algorithm 

(GA). 

Genetik Algoritma Kullanarak Görünür Işık Haberleşmesiyle İç 

Mekan Navigasyonu 
Öz 
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İnsanlar günlük ihtiyaçları için günümüzde her türlü ihtiyacını karşılayabileceği büyük marketleri tercih etmektedir. Çok fazla ürün 

kapasitesine sahip bu marketler, tüketici için gereğinden fazla zaman kaybı anlamına gelmektedir. Bunun gibi kapalı ve büyük alanlarda 

zaman kaybını önlemek için bir rota planlaması gerekmektedir. Bu çalışmada da kapalı alanlarda görünür ışık haberleşmesi (VLC) ile 
konum belirleme işlemi yapılmış ve bu konumlar üzerinden genetik algoritma kullanılarak en uygun güzergah belirlenmiştir. Kablosuz 

haberleşme kaynaklarının yoğunluktan dolayı gelecekte yeterli olmayacağı düşünülmektedir. Buna çözüm amacıyla geliştirilen VLC 

sistemleri, ışık kaynağını veri iletimi için kullanan bir haberleşme sistemidir. Bu sistemin hız, güvenilirlik, enerji verimliliği gibi 
açılardan oldukça başarılı olduğu ilgili araştırmalarda görülmüştür. VLC sistemlerinde temel olarak verici, alıcı ve bunların kontorlü 

için bir mikrodenetleyici kullanılmaktadır. Bu çalışmada LED ışık kaynağı, TEMP6000 fototransistör-ışık sensörü ve ATMEGA328P 

(Arduino) kullanılmıştır. Çok hızlı açılıp kapanma özelliği sayesinde LED ışık kaynağından gönderilen veri, ışık sensörü TEMP6000 

ile algılanmaktadır. Ardından Aç-Kapa Anahtarlama (OOK) kullanılarak modüle edilmiştir. Veri iletiminin yanısıra özellikle kapalı 
alanlarda konum belirlemek amacıyla kullanılabilen VLC sistemleri iç mekan navigasyonu için de kullanılabilmektedir. Bu çalışmada 

da, bir market uygulaması temelinde VLC ile kapalı alan konumlandırılması tasarlanmıştır. Alıcıdan alınan veriler Matlab üzerine 

aktarılmış sinyal gücüne göre konum verisi elde edilmiştir. Sistemin çalışması ışık kaynakları, bu kaynaklar altındaki ürünler ve 

kullanıcının seçeceği ürünlere giden en kısa yol temelinde denenmiştir. Bu navigasyon işlemi için seçilmiş duraklar arasındaki en kısa 

mesafe Floyd-Warshall algoritması ile bulunmuştur. Aralarındaki mesafe bilinen duraklar için Gezgin Satıcı Problemi’nde olduğu gibi 
genetik algoritma kullanılarak en kısa güzergah belirlenmiştir. Bu sayede müşteri markette geçireceği zamanı ve tüketeceği enejiyi 

minimuma indirebilecektir.  
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Akıllı Telefonlar için Birleştirme Modeli Tabanlı Görüntü Altyazılama 

Muharrem Baran*, Özge Taylan Moral, Volkan Kılıç 
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Öz 

Görüntü altyazılama, bir görüntünün metinsel açıklamasının doğal dil işleme ve bilgisayarlı görü kullanılarak oluşturma işlemidir. Bir 

görüntünün görsel içeriğini makineye tanımlatmak, potansiyel uygulamaları nedeniyle son yıllarda artarak ilgi görmüştür. Bu 
çalışmada, akıllı telefonlarda uygulanabilir, kodlayıcı-kod çözücü yaklaşımına dayanan birleştirme modeli tabanlı bir görüntü 

altyazılama sistemi önerilmektedir. Kodlayıcı kısmında VGG16 evrişimsel sinir ağı ile görüntü özellikleri çıkarılırken, önerilen kod 

çözücüde çıkarılan görüntü özellikleri birleştirme modeli ile uzun kısa dönemli bellek yapısı beslenmiş ve görüntülerin doğal dile 

uygun altyazıları üretilmiştir. Önerilen sistem Flickr8k/30k veri kümeleri üzerinde BLEUn metriği kullanılarak test edilmiş ve 

literatürdeki çalışmalarla kıyaslanarak sağladığı üstünlük gösterilmiştir. Önerilen sistem, ayrıca, benzer çalışmalardan farklı olarak 

internet bağlantısı olmadan altyazı üretebilecek şekilde geliştirdiğimiz ImCap adlı Android uygulamamız ile entegre edilmiştir. Bu 

uygulama ile görüntü altyazılamanın daha çok kullanıcıya ulaşması amaçlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Görüntü Altyazılama, Bilgisayarlı Görü, Doğal Dil işleme, Android.   

Merge Model Based Image Captioning for Smartphones 
Abstract 

Image Captioning is the process of generating a textual description of an image by using both Natural Language Processing and 

Computer Vision. Definition of the visual content of an image to the machine has attracted increasing attention in recent years due to 
its potential applications. In this study, an image captioning system based on an encoder-decoder merge model approach, applicable to 

smartphones, is proposed. While image features are extracted with VGG16 convolutional neural network in the encoding part, the 

long-short-term memory structure is fed with the image features merging model extracted in the proposed decoder, and suitable 

captions for the natural language of the images are produced. The proposed system was tested using the BLEUn metric on the 

Flickr8k/30k dataset and its superiority was shown by comparing it with the studies in the literature. The proposed system is also 

integrated with our Android application called Caption, which we have developed to generate captions without an internet connection, 

unlike other similar studies. With this application, image captioning is aimed to reach more users. 

 

 

Keywords: Image Captioning, Computer Vision, Natural Language Processing, Android. 
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Öz 

Bu çalışma, Tıp ve Sağlık B�l�mler� Fakültes� öğrenc�ler�n�n nöroanatom� ders�nde yer alan kas, kem�k ve eklem konularını tekrar  
edeb�lmeler� �ç�n b�r mob�l uygulama gel�şt�rmey� amaçlamaktadır. Öner�len uygulama, öğrenc�lere öğret�m elemanları tarafından 
hazırlanan çalışma soruları, v�deolar ve d�ğer kaynaklara er�ş�m sağlamaktadır ve Andro�d İşlet�m S�stem�nde kullanılacak şek�lde 
tasarlanmıştır. Öğrenc�ler�n cevaplayacağı çalışma soruları net�ces�nde öğrenc�n�n hang� konularda eks�ğ� olduğunu tesp�t ederek bu 
eks�ğ� g�dermek �ç�n �lg�l� v�deolar sunarak öğrenmey� pek�şt�rmek hedeflenmekted�r. Çalışmada öğrenc�n�n ger� b�ld�r�mler�nden 
yararlanarak �y�leşt�r�lmeye g�d�lmes� her zaman �lk hedef hal�ne gelm�şt�r. Bu amaçla, Atılım Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Fakültes� 
F�zyoterap� ve Rehab�l�tasyon Bölümü nöroanatom� ders� öğrenc�ler�ne b�r anket uygulanmış, öğrenc�ler�n mob�l uygulama kullanım 
terc�hler�, b�r mob�l uygulamayı eğ�t�m amaçlı kullanımına yaklaşımları ölçülmüş ve sonuçları değerlend�r�lm�şt�r.  

 

Anahtar Kel	meler: Mob�l nöroanatom� uygulaması, Mob�l Öğrenme Uygulaması, Akt�f Öğrenme, Andro�d uygulama 

A Mob	le App Suggest	on for a Neuroanatomy Course 

Abstract 

Th�s study a�ms to develop a mob�le appl�cat�on for the students of the Faculty of Med�c�ne and Health Sc�ences to pract�ce the muscle, 
bone, and jo�nt �ssues �n the neuroanatomy course. The proposed appl�cat�on prov�des students w�th access to study quest�ons, v�deos, 
and other resources prepared by �nstructors and �s des�gned to be used on the Andro�d Operat�ng System. As a result of the study 
quest�ons to be answered by the students, �t �s a�med to re�nforce the learn�ng by determ�n�ng wh�ch subjects the student lacks and by 
present�ng relevant v�deos to overcome th�s def�c�ency. Mak�ng �mprovements by tak�ng advantage of the student's feedback has always 
been the f�rst goal �n the study. For th�s purpose, a quest�onna�re was appl�ed to the neuroanatomy course students of Atılım Un�vers�ty 
Faculty of Health Sc�ences, Department of Phys�otherapy and Rehab�l�tat�on, the frequency of us�ng a mob�le appl�cat�on, the�r approach 
to us�ng a mob�le appl�cat�on for educat�onal purposes were asked and the results were analyzed. 

 

 
Keywords: Mob�le Neuronatomy App, Mob�le Learn�ng App, Act�ve Learn�ng, Andro�d App
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İşitme Engellilere Yönelik Çevresel Ses Yönü Tespit Sistemi 
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Öz 

İşitme engelli bireyler günlük hayatta birçok problemle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu problemlerin başında sesin nereden geldiğinin 

tespit etmekte güçlük çekilmesi gelmektedir. Bu çalışmada, işitme engelli bireylerin çevresel ses kaynaklarını algılamalarına yönelik 

bir ses yönü tespit sistemi önerilmektedir. Önerilen bu sistemde insan kafa yapısı model alınarak kafa mankeni kulaklarına 
yerleştirilen iki adet mikrofon kullanılmaktadır. Bu mikrofonlar aracılığıyla kaydedilen çevresel ses verileri USB ses kartları 
aracılığıyla LattePanda tek kart bilgisayara aktarılmaktadır. Aktarılan bu ses verileri filtreleme ve normalizasyon işlemlerinden 

geçirilerek on beş adet öznitelik oluşturulmaktadır. Bu öznitelikler çevresel sekiz farklı bölgeden alınan ses verileri için ayrı ayrı elde 

edilmektedir. Çevresel ses kaynağı bir BlueTooth hoparlör ile kafa mankeni etrafındaki sekiz farklı bölgeye ayrılmış platform ortamı 

kullanılarak oluşturulmaktadır. Bu çevresel ses kaynağı kullanılarak her bir bölge içerisinde üç farklı konum ve bu konumlarda dört 
farklı ses seviyesi olmak üzere her bir bölge için on iki farklı ses kaydı ile veri seti oluşturulmaktadır. Bu veri setini oluşturmak için 

C# programlama dilinde bir arayüz tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu arayüz, sistem modeli iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik 

veri seti hazırlamak için farklı denemelerin yapılabilmesini sağlamaktadır. Hazırlanan bu veri seti ML.NET kütüphanesinde bulunan 

karar ağaçları, lineer destek vektör makinesi, olasılıksal dereceli azalma, tek katmanlı ve çok katmanlı Perceptron algoritmaları 

kullanılarak sistem modelleri oluşturulmaktadır. Bu modeller karşılaştırıldığında performans değerlendirmesinde en başarılı sonuç tek 

katmanlı Perceptron algoritması ile oluşturulan sistem modeli olmuştur. Tek katmanlı Perceptron algoritması ile oluşturulan model 

%87,5 başarı oranıyla çevresel ses yönü tespit etmektedir. Elde edilen sonuçlar, işitme engellilere yönelik çevresel ses yönü tespit 

sisteminin gelecek için umut vaat ettiğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ses yönü bulma, Sınıflandırma, Makine öğrenmesi, Perceptron algoritması, ML.NET. 

Surround Sound Direction Detection System For The Hearing 

Impaired 

Abstract 

Hearing-impaired individuals face many problems in daily life. One of these problems is the difficulty in determining where the sound 

is coming from. In this study, a sound direction detection system is proposed for hearing impaired individuals to perceive surround 

sound sources. In this proposed system, two microphones are used, which are placed on the ears of the head manikin, taking the 

human head structure as a model. Surround sound data recorded by these microphones are transferred to a LattePanda single card 

computer via USB sound cards. Fifteen features are created by filtering and normalizing these transmitted sound data. These features 

are obtained separately for sound data from eight different surrounding regions. The surround sound source is created using a 

BlueTooth speaker and a platform environment divided into eight different regions around the head manikin. Using this surround 
sound source, a data set is created with twelve different sound recordings for each region, with three different locations in each region 
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and four different sound levels at these locations. An interface has been designed in the C # programming language to create this data 

set. This interface enables different trials to be made to prepare a data set for system model improvement and development. System 

models are created using decision trees, linear support vector machine, stochastic gradient descent, single-layer and multi-layer 

Perceptron algorithms in the ML.NET library. When these models are compared, the most successful result in performance evaluation 

has been the system model created with the single-layer Perceptron algorithm. The model created with the single-layer Perceptron 

algorithm determines the surrounding sound direction with a success rate of 87.5%. The results obtained show that the surround 
sound direction detection system for the hearing impaired is promising for the future.  

 
Keywords: Finding sound direction, Classification, Machine learning, Perceptron algorithm, ML.NET. 
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On the Limit of Multiplexers in Stochastic Computing 
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Abstract – Stochastic computing (SC) is an approach used in today's re-emerging hardware environments. Known deterministic 

circuit elements are fed by binary sequences with probability, and the output sequence probability expresses a mathematical 

operation in terms of the probability of input sequences. Pulse trains expressed with probability values feed deterministic logic 

systems by expressing unipolar or bipolar encoding techniques, and again an output pulse train with a probability value is 

obtained. This approach, which provides benefits in terms of complexity, low power, and durability, especially for arithmetic 

operations, stands out in applications with flexible fault tolerance such as computer vision. In this context, the multiplexer (MUX) 

logic system is used as a scaled adder; in other words, the sum of binary probabilistic sequences coming to the inputs of a MUX 

is seen at the output at the rate of a coefficient. In this study, the limits of the MUX structure within the scope of SC are underlined. 

With the MUX structures created with different hardware configurations, the architectures with the highest and the lowest 

performance are determined. As a result, it is emphasized that there is a trade-off between the hardware cost and accuracy. 

 

Keywords – bitstream processing, multiplexers, optimization, scaled adder, stochastic computing 
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Abstract 

Analyzing medical images and videos with computer-aided algorithms provides important benefits in the diagnosis and treatment of 

diseases. Especially in recent years, the increasing developments in deep learning algorithms have provided continuous improvement 

in subjects such as speed, performance and hardware need in the processing of medical data. Examination of medical data, which may 

require advanced expertise, using deep learning algorithms has begun to be widely used as a secondary tool in the decision-making 

process of physicians. Tracking the movements of the fetus and recognizing its planes in ultrasound (US) videos is an important 

parameter in evaluating the health of the baby. In this study, a YOLOv5 deep learning network based method is proposed to identify 

fetal anatomical planes from fetal ultrasound and to detect their movements. First of all, a dataset of videos containing 16-20 weeks of 

fetal movements is created in the study. In the next step, the fetal head, arm, heart and body are identified and tracking using the deep-
SORT algorithm on the labeled data. In the experimental studies conducted on ultrasound videos within the scope of the study, using 

the YOLOv5 algorithm, head, body, heart and arm are recognized with 95.04%, 94.42%, 88.31% and 83.23% F1-score, respectively. 

In addition, ultrasonic video movements of the head, heart and body of the fetus are followed and the trajectories and patterns of the 

movements are extracted. Thus, the detection of fetal movements from the movement patterns transformed into a two-dimensional 
plane is achieved.  

Keywords: Fetus, Ultrasound video, Deep learning, Anatomical plane recognition, Fetal movement detection, YOLOv5, Deep-SORT 

algorithm, Object tracking.  

Ultrason Taramalarında YOLOv5 Ağı Kullanarak Anatomik 

Yapıların Tanınması ve Fetüs Hareketlerinin Tespiti 

Öz 

Tıbbi görüntülerin ve videoların bilgisayar destekli algoritmalar ile analiz edilmesi, hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli faydalar 

sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda, derin öğrenme algoritmalarındaki artan gelişmeler, medikal verilerin işlenmesinde hız, 
performans ve donanım ihtiyacı gibi konularda sürekli iyileşme sağlamıştır. İleri derece uzmanlık gerektirebilen medikal verilerin 
inceleme işlemlerinin derin öğrenme algoritmalarıyla yapılması, hekimlerin karar verme aşamasında ikincil bir araç olarak yaygın 

olarak kullanılmaya başlamıştır. Ultrason (US) videolarında fetüsün hareketlerinin izlenmesi ve anatomik yapıların tanınması bebek 

sağlığının değerlendirilmesinde önemli bir parametredir. Bu çalışmada, fetüs ultrasonundan fetüs anatomik yapıların tanınması ve 
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hareketlerinin tespiti için YOLOv5 derin öğrenme ağı destekli bir yöntem önerilmektedir. Çalışmada öncelikle, 16-20 haftalık fetüs 

hareketlerini içeren videolardan bir veriseti oluşturulmuştur. Sonraki aşamada, etiketlenen veriler üzerinde deep-SORT algoritması 

kullanılarak, fetüse ait kafa, kol, kalp ve gövde kimliklendiriş ve takip edilmiştir. Çalışma kapsamında ultrason videolarında yürütülen 

deneysel çalışmalarda, YOLOv5 algoritması kullanılarak, kafa, gövde, kalp ve kol anatomik yapıları sırasıyla %95.04, %94.42, 

%88.31 ve %83.23 F1 skoru ile tanınmıştır. Ayrıca, fetüse ait kafa, kalp ve gövdenin ultrasonik video hareketleri takip edilerek, 

hareketlerin yörüngeleri ve örüntüleri çıkarılmıştır. Böylece, iki boyutlu düzleme dönüştürülen hareket örüntülerinden fetüs 

hareketlerinin tespiti sağlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Fetüs, Ultrason video, Derin öğrenme, Anatomik yapı tanıma, Fetal hareket tespiti, YOLOv5, Deep-SORT 

algoritması, Nesne takibi. 
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Current Research Areas in Blockchain
Yılmaz Dikilitaş∗, Kazım Onur Toka†and Ahmet Sayar§

Department of Computer Engineering, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

  Abstract—A blockchain is a digital record of transactions. The name comes from its structure, in which individual records, called 
blocks, are linked together in single list, called a chain. It stands out with the rise of Bitcoin. Its popularity is increasing day by 
day. It provides anonymity, privacy and data integrity without any control organization. In this report, we will reveal the areas of 
research that have emerged. We will touch on what these research areas can bring forward. Articles are generally related to 
Bitcoin. But lately, this technology has entered many areas of our lives. Recommendations on future research directions are 
provided in this paper.

  Index Terms—Blockchain, Research, Supply Chain,IoT, Fi- nance
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  Abstract—Automatic speaker identification is one of the active fields of research in signal processing. With the recent develop- 
ments in hardware technologies, Deep Learning (DL) methods have become the new state-of-the-art in several classification tasks. 
In this paper, we evaluate the performance of traditional methods such as Gaussian Mixture Model-Universal Background Model 
(GMM-UBM) and DL-based techniques such as Factor- ized Time-Delay Neural Network (FTDNN) and Convolutional Neural 
Networks (CNN) for speaker identification on two dif- ferent datasets, one consisting of clean audio signals collected from a large 
number of speakers and one having rather limited, low-quality speech data collected from call center dialogues. We show that the 
proposed CNN-based algorithm performs better on the large and clean dataset, whereas on a dataset with limited amount of data, 
traditional methods outperform DL approaches.

  Index Terms—Speaker Identification, GMM-UBM, Convolu- 
tional Neural Network, Limited Data
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Abstract 

In this study, frequencies of electromagnetic wave propagation in two-dimensional photonic crystal structures are investigated. For 

this purpose, the electromagnetic wave propagation equation obtained by using Maxwell equations is solved with the finite differences 

method. The fundamental frequencies of electromagnetic wave propagation have been obtained with a low error rate of 3.10%.  

Keywords: Electromagnetic wave propagation, Photonic crystals, Maxwell equations, Finite differences method.   

İki Boyutlu Fotonik Kristallerde Elektromanyetik Dalga Yayılımı 

Frekanslarının Sonlu Farklar Yöntemiyle İncelenmesi 

Öz 

Bu çalışmada, iki boyutlu fotonik kristal yapılarda elektromanyetik dalga yayılımı frekansları incelenmektedir. Bu amaçla, Maxwell 

denklemleri kullanılarak elde edilen elektromanyetik dalga yayılımı denklemi sonlu farklar yöntemi ile çözülmektedir. 

Elektromanyetik dalga yayılımı temel frekansları %3,10 gibi düşük bir hata oranıyla elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik dalga yayılımı, Fotonik kristaller, Maxwell denklemleri, Sonlu farklar yöntemi.   
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Öz 

Bu çalışmada alt bant kodlama, görüntü, video veya ses sıkıştırma, spektral tahmin, biyolojik sinyal işleme ve uyarlanabilir sinyal 

işleme gibi pek çok alanda kullanılan çok kanallı tek düze neredeyse mükemmel kosinüs modüleli süzgeç bankası (NPR CMFB) 

tasarlanmıştır. Bu amaç kapsamında prototip süzgeç sonlu darbe yanıtlı süzgeç (FIR) yapısında tasarlanmıştır ve süzgeç katsayıları 

hedeflenen süzgeç bankasının tüm kanallarının frekans özellikleri kullanılarak gri kurt optimizasyon algoritması ve bu çalışma ile 

önerilen objektif fonksiyon kullanarak optimize edilmiştir. Süzgeç bankasının tasarlanması aşamasında amaç fonksiyon Tepe yeniden 
oluşturma hatası (PRE) ve hedeflenen süzgeç bankası ile tasarlanan süzgeç bankası arasındaki mutlak hatanın toplamı göz önünde 

bulundurularak elde edilmiştir.  Tasarlanan filtrenin performansı durdurma bandı kazancı ve PRE parametreleri ile ortaya konmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Biyomedikal Sinyal İşleme, Kosinüs Modüleli Süzgeç Bankası, Gri Kurt Optimizasyon Algoritması.   

Cosine Modulated Filter Bank Design with Gray Optimization 

Algorithm  

Abstract  

In this study, a multi-channel uniform almost perfect cosine modulated filter bank (NPR CMFB), which is used in many areas such as 

subband coding, image, video or audio compression, spectral prediction, biological signal processing, and adaptive signal processing, 

is designed. For this purpose, the prototype filter was designed in a finite pulse response filter (FIR) structure and the filter 

coefficients were optimized by using the frequency properties of all channels of the targeted filter bank using the gray wolf 

optimization algorithm and the objective function proposed in this study. In the design phase of the filter bank, the objective function 

has been obtained by considering the sum of the peak reconstruction error (PRE) and the absolute error between the targeted filter 

bank and the designed filter bank. The performance of the designed filter is demonstrated by the stopband gain and PRE parameters. 

Keywords: Biomedical Signal Analysis, Cosine Modulation Filter Bank, Grey Wolf Optimization Algorithm 
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Öz 

Hafif elektrikli araçlarda kullanılacak asenkron tahrik motorlarının (ATM) hız, moment ve güç değerleri, kullanımının amaçlandığı 

bölgedeki sürüş çevrimine bağlı olarak kalkış ve fren yapma sayısı, hız limiti, ivme ihtiyacı, toplam araç ağırlığı gibi birçok parametreye 

bağlı olarak değişmektedir. Fakat endüstriyel tip sincap kafesli asenkron motorlar sürekli çalışma rejiminde ve anma şartlarında 

şebekeden çalışmaya uygun olarak tasarlanırlar ve elektrikli araçlar için kullanılacak asenkron tahrik motorlarından tasarım ve 

performans isterleri bakımından önemli ölçüde ayrışırlar. Bu çalışma, hafif elektrikli araçlarda kullanılmak üzere özelleştirilmiş, 48V 

DC batarya gerilimine sahip, 3,5kW gücünde ve S2-60dk çalışma rejiminde çalışabilecek bir ATM’unun tasarımını, sonlu eleman 

analizlerini (SEA), performans çıktılarını, prototip üretimi gerçekleştirilen motorun test sonuçlarını ve tasarım sonuçları ile 

karşılaştırmasını sunmaktadır. Çalışmada ihtiyaç duyulan motor özelliklerine yönelik temel boyutlandırma eşitlikleri, tasarlanan 

asenkron motorun fiziksel ölçüleri, stator ve rotor oluk ölçüleri, sarım özellikleri ve performans değerleri verilmiştir. Tasarımı 
gerçekleştirilen motor öncelikle SEA analizerine tabi tutularak farklı çalışma koşullarındaki akı dağılımları ve akım yoğunlukları 

verilmiştir. Üretimi gerçekleştirilen prototip asenkron tahrik motoru sekiz farklı hız ve yük şartında test edilerek frekans, gerilim, akım, 

hız, moment, çıkış gücü, güç faktörü ve verim sonuçları tasarım sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Benzer şekilde prototip motor farklı yük 

şartlarında ısı testlerine alınarak ısı artışı eğrileri elde edilmiş ve sunulmuştur. Test sonuçları ile tasarım sonuçları büyük oranda benzerlik 
göstermiş olup, tasarım sonuçları test sonuçları ile doğrulanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araç, Asenkron Motor, Sonlu Eleman Analizi, Test ve Doğrulama. 

Design and Implementation of Induction Motor For Light Electric 

Vehicles 
Abstract 

Speed, torque and power values of asynchronous traction motors (ATM) to be used in light electric vehicles vary depending on many 

parameters such as the number of starting and braking, speed limit, need for acceleration, total vehicle weight, depending on the driving 

cycle in the area where it is intended to be used. However, industrial type squirrel cage asynchronous motors are designed to operate 

from the mains in continuous running duty and rated conditions, and they differ significantly from asynchronous traction motors to be 
used for electric vehicles in terms of design and performance requirements. This study aims to design an synchronous traction motor to 

be used in light electric vehicles which has 48V DC battery voltage, 3,5kW power and S2-60min short-time duty. Finite element analysis 

(FEA), performance outputs, test results of the prototype motor have been carried out with comparative results. Basic sizing equations 

for the required motor properties, physical dimensions of the designed asynchronous motor, stator and rotor slot dimensions, winding 

properties and performance values are given in the study. The designed motor is firstly subjected to FEA analyses and flux distributions 

and current densities in different operating conditions are given. The prototype asynchronous traction motor was tested under eight 

different speed and load conditions, and the results of frequency, voltage, current, speed, torque, output power, power factor and 

efficiency were compared with the simulation results. Similarly, the prototype motor was taken to temperature rise tests under different 

load conditions, and temperature curves were obtained and presented. The test results and the design results were substantially similar, 

and the design results were confirmed by the test results. 

 

Keywords: Electric Vehicle, Induction Motor, Finite Element Analysis, Test and Verification. 
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Abstract –Technological developments that have revolutionized many business fields have recently begun to be widely used by 

the human resources departments of enterprises. In this direction, artificial intelligence methods have attracted researchers to 

provide intelligent solutions for HR tasks. One of the primary HR tasks is to determine the most qualified candidates during 

recruitment processes. Therefore, job specifications must give enough details and appropriate keywords, so candidates 

understand what the position needs.  

 

Creating job advertisements can be challenging for HR professionals since the determination of critical phrases that accurately 

specify the role may need a technical background and writing skills. Consequently, creating job advertisements is an emerging 

need for automation. Recently, deep learning models such as recurrent neural networks (RNN) have been extensively used for a 

wide range of natural language processing tasks, such as text generation. However, a solution utilizing job advertisement 

generation tasks to organize the contents of job portals is still lacking. Thus, we proposed a study that automatically generates 

job advertisements in Turkish using a character-based Long Short-Term Memory (LSTM) model. The main idea of this model 

is to predict the sequence's next character for the given character. The model sends generated output through softmax to get a 

predictive probability distribution. Then the model aims to maximize the log probability of the neighboring character to be fed 

as the following input. The model repeats until it reaches the maximum length or full stop punctuation mark. According to 

experimental results, the proposed model achieved an 81.2 BLEU score. Evaluation of the proposed method on a dataset 

including 10.000 advertisements demonstrates its efficacy and performance.  

 

Keywords – Human resources, text generation, artificial intelligence, deep learning, long short-term memory.
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Öz 

Tekstil sektörü için tasarlanan endüstriyel mobil robotlarda hedefe hassas yaklaşım yapılmadan önce belirlenen töleransı aşmadan 

hedefe yaklaşma önemli bir konudur. Yaklaşma töleransı miktarını aşmanın sebepleri fiziksel ve/veya yazılımsal olabilir. Bu çalışma, 

tekstil sektöründe bitmiş ürün ve malzemeleri fabrika ortamında taşımak için kullanılacak doğal navigasyon ile yönlendirilen 

diferansiyel sürüş tipli AMR’nin (Otonom Mobil Araç) yaklaşma hatalarının tespitine yönelik metodu içeririr.  Tölerans miktarını aşma 
sebeplerini, simülasyon ortamında ve gerçek ortamda karşılaştırılarak bulmak için çalışma metodu önermektedir. Bu sebepler arasında, 

testlerin yapıldığı zeminde gözle görülmeyen farklılıklar, mekanik imalatta meydana gelebilecek hatalar, global ve local planner 

parametreleri bulunmaktadır. Çalışma, Linux üzerinde ROS (Robot İşletim Sistemi) ile gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, Gazebo sanal 

dünya, gerçek ortam ölçüleri dae formatında alınarak config ve sdf dosyaları ile oluşturulmuştur. ROS kullanılarak, Eş Zamanlı Konum 
Belirleme ve Haritalama (SLAM) gerçekleştirilmiştir. Safety Laser Scanner sensörü kullanılarak için her iki ortam için harita 

oluşturulmuştur. Haritalama metodu için , gmapping seçilmiş ve iki ortam için ayrı haritalar oluşturulmuştur.Lokalizasyon için amcl 
(Adaptive Monte Carlo Localization) kullanılmıştır. Robotun aynı konumdaki hedeflere sonsuz bir döngü içerisinde gitmesi 

sağlanmıştır. Global ve local planner parametreleri değiştirilerek testler tekrarlanmıştır. Tüm uygulamalar başarıyla gerçekleşmiştir. 

Hedefe yaklaşma hataları /odom konusuna abone olarak gelmesi gereken nokta ve geldiği nokta arasındaki fark ölçülerek hesaplanmıştır. 

Her iki dünya için ayrı hesaplamalar yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır.  Sonuç olarak, simülasyon değerlerinin daha başarılı olduğu 

tespit edilmiştir. Bu sayede mekanik tasarım üzerinde tahmin edilen hatalar üzerinde durulmuştur. Odometri hesaplamasında kullanılan 

merkez ile robotun ağırlık merkezinin aynı eksende olmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Otonom sistem, Mobil robot, Gazebo, ROS 

  

Abstract 

In industrial mobile robots designed for the textile industry, it is an important issue to approach the target without exceeding the specified 

tolerance before making a precise approach to the target. The reasons for exceeding the approach tolerance amount may be physical 

and/or software. This study includes the method for detecting the approach errors of differential driving type AMR (Autonomous Mobile 

Vehicle) guided by natural navigation, which will be used to transport finished products and materials in the factory environment in the 

textile industry. It proposes a working method to find the reasons for exceeding the tolerance amount by comparing them in the 

simulation environment and in the real environment. Among these reasons, there are invisible differences in the ground where the tests 

are made, errors that may occur in mechanical manufacturing, global and local planner parameters. The study was carried out with ROS 

(Robot Operating System) on Linux. First, Gazebo virtual world was created with real environment dimensions in dae format with 

config and sdf files. Simultaneous Positioning and Mapping (SLAM) was performed using ROS. A map was created for both 

environments using the Safety Laser Scanner sensor. For the mapping method, gmapping was chosen and separate maps were created 

for the two environments. Amcl (Adaptive Monte Carlo Localization) was used for localization. It is ensured that the robot goes to the 

targets at the same location in an endless loop. The tests were repeated by changing the global and local planner parameters. All 

applications have been carried out successfully. Errors in approaching the target were calculated by measuring the difference between 
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the point that should be reached by subscribing to the topic /odom and the point where it came from. Separate calculations were made 
for both worlds and the results were compared. As a result, it has been determined that the simulation values are more successful. In 

this way, the estimated errors on the mechanical design are emphasized. It has been determined that the center used in the odometry 
calculation and the center of gravity of the robot are not on the same axis. 

 
Keywords:   Autonomous system, mobile robot, Gazebo, Ros
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Abstract 

In this study, the Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) algorithm, which consists of a combination of artificial neural networks 
and reinforcement learning, was applied to the Vertical Takeoff and Landing (VTOL) system model in order to control the pitch angle. 

This algorithm was selected because conventional control algorithms such as Proportional-Integral-Derivative (PID) controllers which 
cannot always generate a suitable control signal eliminating the disturbance and unwanted environment effects on the considered system. 

In order to control the system, training was carried out for a sinusoidal reference in the mathematical model of the VTOL system in the 

Simulink environment, through the DDPG algorithm with continuous action space from deep reinforcement learning methods that can 

produce control action values that take the structure that can maximize the reward according to a determined reward function for the 
purpose of control and the generalization ability of artificial neural networks. For sinusoidal reference and a constant reference, tracking 

error performances obtained for the pitch angle, which is the output for the specified VTOL system, were compared with the 

conventional PID controller performance in terms of mean square error, integral square error, integral absolute error, percentage 
overshoot and settling time. The obtained results are presented via the simulations studies. 

  

Keywords: Reinforcement Learning, DDPG, PID, VTOL.  

Dikey Kalkış ve İniş Sistemi Modeli için Derin Pekiştirmeli Öğrenme 

Tabanlı Kontrolör Tasarımı  

Öz 

Bu çalışmada, yapay sinir ağları ve pekiştirmeli öğrenmenin birleşiminden oluşan Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) derin 

pekiştirme öğrenme algoritması Dikey Kalkış ve İniş (VTOL) sistemi modeline yunuslama (pitch) açısını kontrol edebilme amacıyla 

uygulanmıştır. Bu algoritma, Oransal-İntegral-Türevsel (PID) kontrolör gibi geleneksel kontrol algoritmaları için en uygun kontrolör 

katsayıları bulunsa dahi kontrol edilecek sistem üzerindeki bozucu etki ve istenmeyen ortam etkilerini elimine edebilecek kontrol sinyali 
üretememelerinden dolayı seçilmiştir. Belirtilen bu problemi çözebilmek için kontrol amacına yönelik belirlenen bir ödül fonksiyonuna 

göre ödülü maksimize edebilecek yapısı ve yapay sinir ağlarının genelleştirme yeteneğini arkasına alan kontrol aksiyon değerleri 

üretebilen derin pekiştirmeli öğrenme yöntemlerinden sürekli eylem uzayına sahip DDPG algoritmasının, Simulink ortamında VTOL 

sisteminin matematiksel modelinde sinüzoidal bir referans için eğitimi gerçekleştirilmiştir. Belirtilen VTOL sistemi için çıkış olan 
yunuslama açısının, DDPG algoritması için sinusoidal ve sabit referans için elde edilen izleme başarımları, geleneksel PID kontrolör 
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algoritmasının izleme başarımları ile ortalama kare hatası, integral kare hatası, integral mutlak hatası, yüzde aşım ve oturma zamanı 

cinsinden karşılaştırılmıştır ve edinilen sonuçlar simülasyon çalışmaları ile sunulmuştur.  
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Öz 

İnternetin hızlı gelişmesi ile başta haber kaynakları, e-ticaret ve sosyal ağ uygulamaları olmak üzere çok sayıda web hizmeti ve sayfaları 

kullanıma sunuldu. Bu uygulamaların kullanımı ile inanılmaz büyüklükte video, ses ve metin gibi içerikler oluştu. Oluşan bu verilerin 

doğru olarak sınıflandırılması, web uygulamasından faydalanan kullanıcıların istedikleri verilere daha hızlı ve kolay erişmesini sağlar. 

Çok sayıda öznitelikten oluşan bu veriler metin sınıflandırması için yüksek hesaplama sürelerine neden olur. Yüksek boyutlara sahip 

veriler için daha az öznitelik ve düşük hesaplama süresi ile yüksek doğrulukta metin sınıflandırma başarısını öznitelik seçimi metotları 
kullanımı ile sağlamak mümkündür. Literatürde metin sınıflandırmasında kullanılan öznitelik seçim metotları filtreleme, sarma, gömülü 

ve hibrit yöntemler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada, metin sınıflandırılmasında öznitelik seçimi için İkili Gri Kurt 

Optimizasyonu (IGKO) ve İkili Harris Şahin Optimizasyonu (IHSO) algoritmaları ReliefF ile beraber kullanılmıştır. Çalışmada 

algoritmaların sonuçlarını değerlendirmek için 2 farklı özelliğe sahip veri kümesi kullanılmıştır. Birincisi,100 web belgesinden oluşan 

2 kategoriye sahip bir veri kümesi, ikincisi ise 9 kategoriden oluşan (fizik, biyoloji, genetik vs) bilim haberleriyle ilgili web sayfalarından 

çıkarılan 450 web belgesini içeren veri kümesidir. Sonuçlara göre, IHSO amaç fonksiyonu ve öznitelik sayısına göre karşılaştırma 
yapılan diğer öznitelik seçim metotlarından daha performanslı olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Metin sınıflandırma, Öznitelik seçimi, İkili Gri kurt algoritması, İkili Harris Şahin algoritması, Metin 

madenciliği.   

Classification of News Web Pages using Binary Grey Wolf and Binary 

Harris Hawk Optimizations 

Abstract 

With the rapid development of the internet, many web services and pages, especially news sources, e-commerce, and social network 

applications, have been released to use. Using these applications creates an incredible amount of content such as video, audio, and text. 

The classification of these data with high accuracy provides faster and easier access to the data which the users search for using the web 

applications. These datasets, consisting of high dimension features, give rise to high computation times for text classification. It is 

possible to achieve high accuracy with fewer features and less computation time for classification using feature selection methods on 

these datasets having high dimensions. In the literature, feature selection methods used in text classification can be classified as filtering, 

wrapping, embedded, and hybrid methods. In this study, Binary Grey Wolf Optimization (BGWO) and Binary Harris Hawk 

Optimization (BHHO) algorithms are used with ReliefF for feature selection in text classification. To evaluate the results of the proposed 
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algorithms, two data sets having two different characteristics are used. The first dataset has 2 categories and 100 web documents, while 

the second dataset has 9 categories (physics, biology, genetics, etc.) and 450 web documents extracted from science news web pages. 

The results show that BHHO has better performance than the compared feature selection methods according to fitness and the number 

of selected features. 

 
Keywords: Text Classification, Feature Selection, Binary Grey Wolf algorithm, Binary Harris Hawk algorithm, Text Mining. 
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Öz 

Alüminyum kısa devre kafesli rotora sahip asenkron motorlar, basit yapıları ve düşük maliyetleri (bakır enjeksiyona karşılık 

alüminyum enjeksiyon prosesi) sebebiyle endüstride yaygın olarak tercih edilmektedir. Bununla birlikte artan verimlilik ihtiyacını 

karşılamak için alınacak diğer tedbirlerle birlikte rotor sargı kayıplarının azaltılması üzerinde önemle durulması gerek bir konudur. 

Fakat rotor sargısının iletkenliği ve geometrisi motorun şebekeden kalkış performansını önemli ölçüde değiştirmekte, anma verimliliği 

arttırmak adına sadece rotor sargı direncinin azaltılması çoğu zaman kabul edilemeyecek derecede yüksek kalkış akımlarına sebep 

olmaktadır. İfade edilen gerekçeler doğrultusuda bu çalışmada alüminyum ve bakır iletkenleri içeren hibrit yapılı yeni bir rotor 

sargısının motor verimliliğine ve performansına etkileri incelenmiştir. Hibrit yapılı rotor sargısı toplam rotor oluk kesit alanının %75’i 
alüminyum, %25’i ise bakır iletkenden meydana gelecek biçimde tasarlanmıştır. Çalışmadaki hibrit yapılı rotor sargısında, bakır 

enjeksiyonun yüksek maliyeti sebebi ile, rotor oluklarına konumlandırılan bakır baralar üzerine alüminyum enjeksiyon 

gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Çalışmada incelenen hibrit yapılı rotor sargısına sahip asenkron motor aynı zamanda tamamen 

alüminyum ve bakır rotor sargısına sahip tasarımlar ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada üç farklı rotor yapısının motor verimi, güç 

faktörü, anma hızlarına ulaşma profilleri ve kalkış momentleri sonlu eleman analizleri (SEA) yardımıyla karşılaştırmalı olarak 

sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre alüminyum, bakır ve hibrit yapılı rotor iletkenlerine sahip motorların verimlilikleri sırasıyla  
%93,6 , %94,6 ve 94,2 olarak elde edilmiştir. Anma geriliminde kalkış momentleri ise sırasıyla 179,03Nm, 154,94 Nm ve 186,75Nm 

olarak elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Asenkron Motor, Enerji Verimliliği, Alüminyum Kafes, Bakır Kafes, Hibrit Rotor Sargısı.   

Investigation of the Effects of Hybrid-Structured Rotor Windings on 

Efficiency and Performance of Induction Motor 
Abstract 

Induction motors with aluminum squirrel cage rotors are widely preferred in the industry due to their simple structure and low cost 

(copper injection versus aluminum injection process). However, it is an issue that should be emphasized on reducing the rotor winding 

losses together with other measures to be taken to meet the increasing efficiency need. However, the conductivity and geometry of the 

rotor winding significantly changes starting performance of the motor fed from the mains, and the reduction of the rotor winding 

resistance in order to increase the rated efficiency often causes unacceptably high starting currents. In line with the stated reasons, in 

this study, the effects of a new hybrid rotor winding containing aluminum and copper conductors on motor efficiency and 

performance have been investigated. Hybrid structured rotor winding is designed to consist of 75% aluminum and 25% copper 

conductor of the total rotor slot cross section area. In the hybrid rotor winding in the study, due to the high cost of copper injection, 

aluminum injection was performed on the copper bar that positioned in the rotor slots. Induction motor with hybrid structure rotor 

winding examined in the study was also compared with designs with completely aluminum and copper rotor windings. In the study, 

motor efficiency, power factor, profiles of reaching rated speeds and starting torques of three different rotor structures are presented 

comparatively with the help of finite element analysis (SEA). According to the analysis results, the efficiency of motors with 

aluminum, copper and hybrid rotor conductors was 93.6%, 94.6% and 94.2%, respectively. The starting torques at rated voltage were 
obtained as 179.03Nm, 154.94 Nm and 186.75Nm, respectively.   

 
Keywords: Induction Motor, Energy Efficiency, Aluminum Cage, Copper Cage, Hybrid Rotor Winding.   
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Abstract 

 

In the present study, the Genetic Algorithm and the developed Adaptive Genetic Algorithm are used to solve optimization problems 
faced in modeling of complex systems. While using the Genetic Algorithm and the Adaptive Genetic Algorithm, the most important 

problem encountered is that these algorithms are prone to getting stuck in local bests. For example, in the complex system data 

optimization process using the Genetic Algorithm, it has been observed that it is frequently fitted to local bests in a certain period of 

time. The reasons are that, many mutations cannot be performed in the limited number of iterations, and because the number of  

individuals is limited, the population is filled with the same set of solutions in a short time. Therefore, the migration operator has been 

added to the Genetic Algorithm and the Adaptive Genetic algorithm in order to avoid local bests and to provide that these algorithms 
search in a wider area of the large search space of complex systems. In the present study, we have tested these algorithms using the 

migration operator in the Lotka Volterra Model. When the results are examined, it is observed that the Adaptive Genetic Algorithm 

with migration operator outperforms the Genetic Algorithm and the targeted success is achieved in complex system optimization. In 

the rest of the paper, the algorithms used in the Method Section are explained with outlines. In the Experimental Studies Section, the 

different algorithms are tested and compared with each other in the Lotka-Voltera model and numerical test functions. In the 

Conclusions and Discussions Section, brief information is given about general results and future studies. 

Keywords: Complex Systems, Genetik Algorithm, Adaptive Genetic Algorithm, Migration Operator, Optimization.   

Göç Operatörü ile Yenilenen Uyarlanabilir Genetik Algoritma 

Öz 

Bu çalışmada, karmaşık sistemlerin modellenmesinde karşılaşılan optimizasyon problemlerine yönelik çözüm üretmek amacıyla 

Genetik Algoritma ve geliştirilen Uyarlanabilir Genetik Algoritma kullanılmıştır. Bu algoritmaları kullanırken karşılaşılan en önemli 

problem, bu algoritmaların yerel en iyilere takılmasıdır. Örnegin, Genetik Algoritma kullanıldı ğında karmaşık sistem veri 
optimizasyon işleminde, belirli bir süre içinde yerel en iyilere sıklıkla takıldıgı gözlemlenmiştir. Bunun nedeni, sınırlı sayıdaki 

iterasyonlarda çok fazla mutasyon gerçekleştirilemeyip birey sayısının sınırlı olmasından dolayı kısa sürede popülasyonun aynı 

çözüm kümesi ile dolmasıdır. Buradan yola çıkarak Genetik ve Uyarlanabilir Genetik Algoritmalara göç operatörü ekleyerek daha 

geniş alanda arama yapmaları ve yerel en iyilerden kaçınmaları saglanmıştır. Bu çalışmada Lotka Volterra modeli kullanılarak göç 

operatörünün kullanıldıgı bu algoritmalar test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiginde göç operatörünün eklendigi 

Uyarlanabilir Genetik Algoritmanın Genetik Algoritmadan çok daha başarılı oldugu gözlemlenmiş olup, karmaşık sistem 

optimizasyonunda hedeflenen başarı yakalanmıştır. Çalışmanın devamında Metot bölümünde kullanılan algoritmalar ana hatları ile 

açıklanmaktadır. Deneysel sonuçlar bölümünde kullanılan farklı algoritmalar lotka-voltera modelinde ve nümerik test fonksiyonların 
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test edilip birbirleri ile karşılaştırılmaktadır. Sonuç ve tartışma bölümünde genel sonuçlar ve gelecekte yapılabilecek çalışmalar 

hakkında kısaca bilgi verilmektedir. 
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Abstract 

 

In this study, state of health (SOH) and state of charge (SOC) estimation of series connected batteries were evaluated for their charge 

and discharge durations. For this purpose, an ARM-based electronics card module was developed for observing instantaneous batteries 

voltage, current and temperature values during the charge and discharge process. The implemented microcontroller based card module 

gathers data from the current, voltage, and temperature sensors and it transfers to the computer environment via serial communication 
port. A specific human machine interface is designed via app-designer. The obtained variables were used for estimating regression 

models of the machine-learning toolbox. Random forest, decision tree, polynomial, extreme gradient boosting, linear and gradient 

boosting regression models were used for instantaneous SOH and SOC estimation for batteries during the charge-discharge period. Root 

Mean Square Error (RMSE) and 𝑅2score results were used for performance evaluation of regression models. When the RMSE and 𝑅2 
score results were compared, the decision tree regression model was the regression model that made the most accurate SOH and SOC 
estimation and the results were presented. 

 

Keywords: State of Charge, State of Health, Microprocessor, Machine learning, Regression models 

 

Makina Öğrenmesi Metotları Kullanılarak Batarya Sağlık ve Şarj 

Durumunun Kestirimi 
Öz 

Bu çalışmada, seri bağlı pillerin sağlık durumu (SOH) ve şarj durumu (SOC) tahminleri şarj ve deşarj süreleri boyunca 

değerlendirilmiştir. Bu amaçla, şarj ve deşarj işlemi sırasında anlık akü voltajı, akım ve sıcaklık değerlerini gözlemlemek için ARM 

tabanlı bir elektronik kart modülü geliştirilmiştir. Uygulanan mikrodenetleyici tabanlı kart modülü akım, gerilim ve sıcaklık 

sensörlerinden verileri toplayarak seri haberleşme portu üzerinden bilgisayar ortamına aktarır. App-designer aracılığı ile belirli bir insan 

makine arayüzü tasarlanmıştır. Elde edilen değişkenler kullanılarak kestirim yapmak için, makine öğrenimi araç kutusunun regresyon 

modelleri  kullanılır. Bataryalar için şarj-deşarj süresi boyunca anlık SOH ve SOC tahminlemesinin yapılması için, rasgele orman, karar 

ağacı, polinom, aşırı gradyan artırma, doğrusal ve gradyan artırıcı regresyon modelleri kullanıldı. Regresyon modellerinin performans 

değerlendirmesi için Kök Ortalama Kare Hatası (RMSE)  ve 𝑅2 skor sonuçları kullanılmıştır. RMSE ve R2 skor sonuçları 

karşılaştırıldığında, karar ağacı regresyon modeli en doğru SOH ve SOC kestirim yapan regresyon modeli olmuştur ve sonuçlar 

sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Şarj Durumu, Sağlık Durumu, Mikroişlemci, Makine Öğrenmesi, Regresyon modelleri 
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Abstract 

Static anchors are generally used for the localization of unknown nodes (UNNs) in Wireless Sensor Networks (WSNs). However, it 

would be a more efficient approach to design a mobile anchor (MA) trajectory to cover all UNNs instead and to have the MA travel to 

broadcast its position at specific points along that trajectory. With this logic, many studies have been published in the literature in recent 

years. SCAN, HILBERT, SPIRAL, LMAT, Z-curve, H-curve, and M-curves static path planning models are examined in this study. The 

localization performances of these path planning models are compared with different performance evaluation criteria using the Weighted 

Centroid Localization (WCL) technique in the obstacle-presence scenario. The simulation results show the advantages of the H-curve 

model over existing schemes. The SPIRAL model performs worse than other models in the obstacle-presence scenario.  

 

Keywords: localization, mobile anchor node assisted localization, obstacle-handling, path planning, static path planning.   

Bazı Statik Yol Planlama Modellerinin Yerelleştirme 

Performanslarının Engelli Ortamda Karşılaştırılması 

Öz 

Kablosuz Algılayıcı Ağlar (KAA)'da bilinmeyen düğümlerin yerelleştirilmesi işlemi için genellikle statik çapalar kullanılmaktadır. 

Ancak, bunun yerine bütün bilinmeyen düğümleri kapsayacak şekilde bir mobil çapa (MÇ) yörüngesi tasarlamak ve MÇ'yi bu yörünge 

boyunca konumunu belirli noktalarda yayınlamak üzere seyahat ettirmek daha verimli bir yaklaşım olacaktır. Bu mantıkla, son yıllarda 

literatürde birçok çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmada, SCAN, HILBERT, SPIRAL, LMAT, Z-curve, H-curve ve M-curves statik yol 

planlama modelleri incelenmiştir. Bu yol planlama modellerinin yerelleştirme performansları, engel-mevcudiyet senaryosunda Ağırlıklı 

Merkez Yerelleştirme (WCL) tekniği kullanılarak farklı performans değerlendirme kriterleriyle karşılaştırılmıştır. Simülasyon 

sonuçları, H-curve modelinin mevcut şemalara göre avantajlarını göstermektedir. SPIRAL modeli ise engel-mevcudiyet senaryosunda 

diğer modellere göre daha kötü performans göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: yerelleştirme, mobil bağlantı düğümü destekli yerelleştirme, engel yönetimi, yol planlaması, statik yol planlaması. 
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BICOT: Big Data Analysis Approach for Clustering Cloud based IoT 

Systems 
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Abstract 

Internet of Things (IoT) envisions the connection of billions of devices over the Internet. The data produced by these huge amount 

of devices grow exponentially, so analyzing this big data with traditional methods is not viable. Recent cloud computing and 

virtualization technologies cope with these issues by processing and storing IoT data. Wireless sensor networks (WSNs) are big data 

sources of IoT systems which provides data collection from the environment. WSNs are used in various applications such as habitat 

monitoring, military surveillance and smart agriculture. Data transmission to the sink node is one of the essential requirements for 

WSNs. Clustering is a fundamental technique that is used for efficient data transmission, time synchronizaion, load balancing and 

security services. In this paper, we propose a clustering framework that we call BICOT for WSNs tailored for IoT systems. BICOT 

inputs large scale node position, transmission range and node energy data and outputs clustering information. Our first algorithm 

(BICOT-CDS) is based on connected dominating set (CDS) structure and aims to reduce the cluster count. Our second algorithm uses 

a weighted CDS (WCDS) approach that targets to select nodes with high energy as cluster heads. We implement these algorithms in ns2 

simulator environment and measure cluster count and total weight of cluster head values. The algorithms are tested against node counts 

and average node degrees. From extensive simulation measurements, we obtain that the cluster count generated by BICOT-CDS is far 

more better than its counterparts and as the network size increases the proposed algorithm performs better. The cost of dominators 

produced by the BICOT-WCDS algorithm is significantly lower than its competitors. These findings show us that our proposed 

algorithms are favorable big data analysis approaches for cloud based IoT systems.       

Keywords: Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Wireless Sensor Networks, Clustering, Dominating Set.    

BICOT: Bulut Tabanlı IoT Sistemleri Kümeleme için Büyük Veri 

Analizi Yaklaşımı 

Öz 

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things: IoT) milyarlarca cihazın İnternet üzerinden bağlanmasını öngörmektedir. Bu büyük 
miktardaki cihazların ürettiği veriler katlanarak büyümektedir, bu nedenle bu büyük veriyi geleneksel yöntemlerle analiz etmek mümkün 

olmamaktadır. Güncel bulut bilişim ve sanallaştırma teknolojileri, IoT verilerini işleyerek ve depolayarak bu sorunlarla başa 

çıkmaktadır. Kablosuz sensör ağlar (KSA’lar), ortamdan veri toplamayı sağlayan IoT sistemlerinin büyük veri kaynaklarıdır. KSA'lar, 

habitat izleme, askeri gözetim ve akıllı tarım gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Çıkış düğümüne veri iletimi, KSA'lar için 

temel gereksinimlerden biridir. Kümeleme; verimli veri iletimi, zaman senkronizasyonu, yük dengeleme ve güvenlik servisleri için 

kullanılan temel bir tekniktir. Bu makalede IoT sistemleri için uyarlanmış KSA'lar için BICOT diye adlandırdığımız bir kümeleme 
çerçevesi önermekteyiz. BICOT, büyük ölçekli düğüm konumu, iletim alanı ve düğüm enerji verilerini girdi olarak almakta ve 

kümeleme bilgisini çıktı olarak üretmektedir. İlk algoritmamız (BICOT-CDS), bağlı hakim küme (connected dominating set: CDS) 

yapısına dayanmakta ve küme sayısını azaltmayı amaçlamaktadır. İkinci algoritmamız, küme başları olarak yüksek enerjiye sahip 

düğümleri seçmeyi hedefleyen ağırlıklı bağlı hakim küme (weighted connected dominating set: WCDS) yaklaşımı kullanmaktadır. Bu 
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algoritmaları ns2 simülatör ortamında uygulamakta ve küme sayısı ve küme başı değerlerinin toplam ağırlığını ölçmekteyiz. 

Algoritmalar, düğüm sayılarına ve ortalama düğüm derecelerine göre test ortamında benzetimleri yapılmaktadır. Kapsamlı simülasyon 

ölçümlerinden, BICOT-CDS tarafından üretilen küme sayılarının rakiplerinin ürettiği küme sayılarından çok daha iyi olduğunu ve ağ 

boyutu arttıkça önerilen algoritmanın daha iyi performans gösterdiğini elde etmekteyiz. BICOT-WCDS algoritması tarafından üretilen 

hakim düğümlerin maliyeti, rakiplerinin ürettiğinden önemli ölçüde daha düşüktür. Bu bulgular bize önerdiğimiz algoritmaların bulut 

tabanlı IoT sistemleri için uygun büyük veri analizi yaklaşımları olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Kablosuz Sensör Ağlar, Kümeleme, Hakim Küme. 
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Özet 
Evrişimli sinir ağı yöntemlerinden biri olan U-net, sınırlı miktarda eğitim verisi kullanarak görüntüleri hassas bir şekilde bölümlere 
ayırabilen, tıbbi görüntü analizi için geliştirilmiş bir görüntü bölümleme tekniğidir. Basit, esnek ve genişletilebilir bir yapıda olup 
yüksek kalitede piksel düzeyinde bölütleme sonuçları sunmaktadır. Bu özellikleri sayesinde, tıbbi görüntüleme toplulukları içerisinde 
çok yüksek bir fayda sağlamakta ve tıbbi görüntüleme bölütleme görevleri için U-net ve varyasyonları yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Tomografi (CT) taramaları, Manyetik rezonans (MR) taramaları, X ışınları ve Mikroskopiye kadar büyük ana 

görüntü modalitelerinde U-net başarılı sonuçlar vermektedir. Ayrıca, U-net büyük ölçüde bölütleme görevlerinde kullanılsada, diğer 
uygulamalarda da U-net kullanımının örnekleri bulunmaktadır. U-net'in tıp ve diğer alanlarda kullanım potansiyeli her geçen gün 

artmaktadır. Mimari olarak U-net ve çeşitlerinin kullanıldığı tıbbi alandaki çalışmalar incelendiğinde en çok çalışılan alan beyin, en 

çok çalışılan görüntüleme yöntemi ise MR olarak karşımıza çıkmaktadır. MR tekniğinde, güçlü bir manyetik alan ortamında 
radyofrekans dalgaları aracılığıyla görüntü oluşturulmaktadır. Radyasyon içermeyen ve hastaya herhangi bir ilaç verilmeyen MR 
tekniği, yumuşak dokuların görüntülemesinde kullanılmaktadır. MR Görüntüleme, vücudun anatomisini ve fizyolojisini araştırmak, 
kas ve eklem hastalıkları ve anormalliği içeren patolojileri, tümörleri, iltihaplanma ve inme gibi nörolojik durumları, kalp ve kan 
damarlarındaki anormallikleri tespit etmek için radyolojide sıkça kullanılmaktadır. Yetişkinlerde beyinde en çok rastlanan, kansere 
sebep olan ve ölüm oranı fazla tümör çeşiti glial tümörlerdir. Glial tümörlerden biri olan gliomlar erişkinlerde primer beyin 
tümörlerinin %75’ini oluşturur. Güvenilir bölütleme algoritmaları hekimlere doku ve yapıları nicel olarak inceleme imkânı vererek 

beyin ile ilgili hastalıkları teşhis ve analiz etmede yardımcı olabilmektedir. Ancak beyin dokularının iç içe ve karışık şekli, türdeş 

olmayan yoğunluk dağılımı, belirsiz sınırları, gürültülü yapısı ve komşu beyin dokuları arasındaki düşük zıtlık sebebiyle beyin 

dokularının bölütlenmesi çok zorlayıcı bir görevdir. Söz konusu g lial tümörler olduğunda aktif ve nekrotik (ölü) bölümler barındıran 
tümörün çok türlü yapısından dolayı bölütleme işlemi daha da karmaşıklaşmaktadır. Tüm glial tümörlerde ölü ve aktif bölümler 

arasında belirgin bir sınır olmamakta  ve  tümörlerin bazılarında  nekrotik bölümler varolmaktayken bir kısmında bulunmaması da 
bölütlemeyi güçleştirmektedir. Literatürde U-net mimarileri, bahsedilen zorlukların üstesinden gelerek başarılı bir şekilde beyin 
glioma tümörlerinin segmentasyonununda kullanılmıştır. Bu incelemede son yıllarda U-net mimarileri kullanılarak beyin MR 
görüntüleri üzerinde BRATS veri setleri glioma tümör segmentasyonu yapan çeşitli çalışmalar derlenmiş ve bunlar hakkında 

karşılaştırmalı bilgiler sunulmuştur.  
 Anahtar Kelimeler: U-net, Glioma Tümör, Bölütleme. 

A Literature Study on Glioma Tumor Segmentation with U-net 

Architectures 
Abstract 

U-net, one of the convolutional neural network methods, is an image segmentation technique developed for medical image analysis 
that can precisely segment images using a limited amount of training data. It has a simple, flexible and expandable structure and offers 
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high quality pixel-level segmentation results. Thanks to these features, it provides a very high benefit in medical imaging 

communities, and the U-net and its variations are widely used for medical imaging segmentation tasks. U-net gives successful results 
in major main image modalities such as Tomography (CT) scans, Magnetic resonance (MR) scans, X-rays and Microscopy. Also, 
although the U-net is largely used in segmentation tasks, there are examples of using U-net in other applications as well. The potential 
of U-net's use in medicine and other fields is increasing day by day. When examining the studies in the medical field where U -net and 

its varieties are used architecturally, the most studied area is the brain, and the most studied imaging method is MR. In the MRI 
technique, images are created by radiofrequency waves in a strong magnetic field environment. The MR technique, which does not 

contain radiation and does not give any medication to the patient, is used in the imaging of soft tissues. MRI is widely used in 
radiology to investigate the anatomy and physiology of the body, to detect pathologies including muscle and joint diseases and 

abnormalities, tumors, neurological conditions such as inflammation and stroke, and abnormalities in the heart and blood vessels. 

Glial tumors are the most common type of tumors in the brain that cause cancer and have a high mortality rate. Gliomas, one of the 
glial tumors, constitute 75% of primary brain tumors in adults. Reliable segmentation algorithms can help physicians to diagnose and 
analyze brain-related diseases by allowing them to quantitatively examine tissues and structures. However, the segmentation of the 

brain tissues is a very challenging task due to the intertwined and mixed shape of the brain tissues, the heterogeneous density 
distribution, the vague boundaries, the noisy nature, and the low contrast between neighboring brain tissues. When it comes to glial 
tumors, the segmentation process becomes more complicated due to the multifarious nature of the tumor, which contains active and 
necrotic (dead) parts. In all glial tumors, there is no distinct boundary between dead and active parts, and some tumors have necrotic 

parts, while some of them do not exist, making segmentation difficult. In the literature, U-net architectures have been successfully 
used in the segmentation of brain glioma tumors, overcoming the mentioned difficulties. In this review, various studies using U-net 
architectures on BRATS datasets for glioma tumor segmentation on brain MRI images were compiled in recent years and comparative 
information about them was presented.  

Keywords: U-net, Glioma Tumor, Segmentation. 
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Öz 

Tez üniversitelerde ve yüksekokullarda öğrenciler veya öğretim üyeleri tarafından belli bir konu hakkında yaptıkları araştırmaları belli 

kurallar çerçevesinde hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel eser olarak tanımlanmaktadır. Tezler, bilimsel 

çalışma ve araştırmaların önemli bir kısmını oluştururlar. Tez çalışması üzerinde yoğun emek sarf edilmektedir. Yapılan bilimsel 

çalışmanın rapor haline getirilmesi belli şablonlara göre yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı tez yazımını kolaylaştırmak, tez 

çalışması sürecini elektronik ortama taşımak, tez yazarının tezin biçimi üzerinde harcadığı zaman kaybını önlemek, intihal 

kontrollerini sağlamak, enstitülerin tezlerin biçim açısından kontrolleri için harcadığı zaman kaybını önlemek ve benzeri birçok 

çalışma için Tez Yazım ve Yönetim Sistemi tasarlanıp geliştirilmiştir. Sistem PHP programlama dili, bu dille yazılmış Codeignetir 4 

versiyonu, MySQL Server veri tabanı yönetim sistemi, HTML, css ve Javascript kullanılarak geliştirilmiştir. Sistem toplam 49 veri 

tabanı tablosu olmak üzere 4 farklı rol altında 11 modül olarak geliştirilmiştir. Veri tabanı ve sistem tasarımından önce 40 tane 

enstitünün Tez Yazım Şablonu ve Kılavuzları incelenmiştir. Böylece tezin tüm süreçlerinin elektronik ortama taşınmasından önce 

gerekli bilgiler toplanarak sistem tasarlanmıştır. Geliştirilen bu sistem öğrencilerin tez yazım ve yönetim sürecini hem danışmanların 

hemde enstitü yönetimi tarafından anlık olarak takip edilebilmesini; ayrıca danışmanlar tarafından öğrencilerinin günlük 

performslarını izleyebilme ve anlık olarak tez içeriğini değerlendirilebilmelerini sağlar.  Bu sistem tez yazım ve yönetimi sürecine 

önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca enstitülerin tezlerin yönetimi ve kontrolleri konusunda önemli katkılar sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tez yazımı, Tez yönetimi, Tez şablonu, Elektronik tez sistemi, Web tabanlı tez.   

Thesis Writing and Management System 

Abstract 

A thesis is defined as a scientific work that students or faculty members prepare and sometimes defend in front of an exam committee, 

in accordance with certain rules, in universities and colleges. Theses constitute an important part of scientific studies and researches. 

Intense effort is spent on thesis work. Reporting the scientific study is done according to certain templates. The aim of this study is to 

facilitate thesis writing, to transfer the thesis study process to the electronic environment, to prevent the loss of time spent by the 

thesis writer on the format of the thesis, to ensure plagiarism control, to prevent the loss of time spent by the institutes for checking 

theses in terms of form, and many similar studies have been designed and developed. . The system has been developed using PHP 

programming language, Codeignetir 4 version written in this language, MySQL Server database management system, HTML, CSS 

and Javascript. The system has been developed as 11 modules under 4 different roles, with a total of 49 database tables. Thesis 

Writing Templates and Guides of 40 institutes were examined before database and system design. Thus, the system was designed by 

collecting the necessary information before transferring all the processes of the thesis to the electronic environment. This developed 

system allows students to follow the thesis writing and management process instantly by both the advisors and the institute 

management; It also enables the advisors to monitor the daily performance of their students and to instantly evaluate the thesis 

content. This system makes important contributions to the thesis writing and management process. It also makes significant 

contributions to institutes' management and control of theses.  

Keywords: Thesis writing, Thesis management, Thesis template, Electronic thesis system, Web-based thesis.     
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Abstract 

Internet of Things (IoT) is constructed from billions of sensor devices connected over Internet. Wireless sensor networks (WSNs) 
are very important communication technologies of IoT for providing large scale data from the environment. Since the data collected 

grows exponentially, the design of cloud based big data analysis techniques is crucial. Localization in sensor networks is finding the 
location of a node based on the reference nodes’s coordinates. In many applications such as target tracking and military surveillance, 
providing localization is necessary. Manually entering the locations of nodes during the deployment phase is not applicable especially 

for large scale sensor networks. Besides, integrating a GPS receiver to each sensor node is a very costly solution and may not be 
affordable for large scale networks. Since sensor nodes are mostly battery-powered, design of an energy-efficient localization method 

is highly desirable to prolong the lifetime of the network. Existing localization techniques may require many message transmission 

which causes high energy consumption. To tackle with this problem, we propose an energy-efficient localization framework in this 

paper. A mobile robot is traversed along the sensing area and communicate with sensor nodes to localize these nodes. Different than the 

previous approaches, our proposed approach requires only 3 messages per node. Besides, most of the execution needed for the 

localization is not carried by ordinary nodes. We simulate our proposed approach in ns2 simulator. We measure the localization quality 
and energy consumptions of our proposed approach with its counterparts. Also, we measure the localization quality and energy 
consumption against varying node counts and degrees. From extensive simulation results, we obtain that the localization qualities of 
our proposed approach is significantly better than its competitors. Besides, the energy consumption of our proposed algorithm is just 
0.06 J per node and far more better than the distributed algorithm. Conclusively, our proposed framework is a significant candidate for 

IoT and big data applications requiring energy-efficient localization. 

 Keywords:  Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Wireless Sensor Networks, Localization, Robots. 

Bulut Tabanlı Sensör ve Robot Ağlarında Konumlandırma için Büyük 
Veri Analizi Çerçevesi 

Öz 

Nesnelerin İnterneti (IoT), İnternet üzerinden bağlı milyarlarca sensör cihazdan oluşturulmaktadır. Kablosuz sensör ağları (KSA’lar), 
ortamdan büyük ölçekli veri sağlamak için IoT'nin çok önemli iletişim teknolojileridir. Toplanan veriler katlanarak büyüdüğü için bulut 

tabanlı büyük veri analizi tekniklerinin tasarımı çok önemlidir. Sensör ağlarda konumlandırma, referans düğümlerin koordinatlarına 
göre bir düğümün konumunu bulmaktır. Hedef takibi ve askeri gözetim gibi birçok uygulamada konumlandırmanın sağlanması 
gerekmektedir. Dağıtım aşamasında düğüm konumlarının manuel olarak girilmesi, özellikle büyük ölçekli sensör ağları için geçerli 

değildir. Ayrıca, her sensör düğümü için bir GPS alıcısı entegre etmek çok maliyetli bir çözümdür ve büyük ölçekli ağlar için uygun 
olmayabilir. Sensör düğümleri çoğunlukla pille çalıştığından, enerji açısından verimli bir konumlandırma yönteminin tasarımı, ağın 
ömrünü uzatmak için oldukça önemlidir. Mevcut konumlandurma  teknikleri, yüksek enerji tüketimine neden olan birçok mesaj iletimini 
gerektirebilir. Bu sorunu çözmek için, bu makalede enerji açısından verimli bir konumlandırma çerçevesi önermekteyiz. Bir mobil 
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robot, algılama alanı boyunca hareket ettirilmekte ve bu düğümleri yerelleştirmek için sensör düğümleriyle iletişim kurmaktadır. Önceki 

yaklaşımlardan farklı olarak, önerilen yaklaşımımız düğüm başına yalnızca 3 mesaj gerektirmektedir. Ayrıca, konumlandırma için 
gereken işlem çoğu sıradan düğümler tarafından gerçekleştirilmemektedir. Önerdiğimiz yaklaşımı ns2 benzetim ortamında simüle 
etmekteyiz. Öner diğimiz yaklaşımın konumlandırma kalitesini ve enerji tüketimini rakipleriyle karşılaştırmaktayız. Ayrıca, 
konumlandırma kalitesini ve enerji tüketimini değişen düğüm sayılarına ve derecelerine göre ölçmekteyiz. Kapsamlı simülasyon 

sonuçlarından, önerdiğimiz yaklaşımın konumladırma kalitesinin rakiplerinden önemli ölçüde daha iyi olduğunu elde etmekteyiz. 

Ayrıca, önerdiğimiz algoritmanın enerji tüketimi düğüm başına sadece 0,06 J'dir ve bu sonuç dağıtık algoritmadan çok daha iyidir. 

Sonuç olarak, bu makalede önerilen çerçevemiz, enerji verimli konumlandırma gerektiren IoT ve büyük veri uygulamaları için önemli 
bir adaydır.  

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Konumlandırma, Robotlar. 
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Öz 

Covid-19 salgını, dünya genelinde ciddi yaşam kaybına neden olmuş ve Mart 2020'de bu salgın süreci pandemi olarak tanımlanmıştır. 

Hastalığın yayılımını engelleyebilmek için Covid-19 kısıtlamaları kapsamında eğitim kurumları acilen uzaktan eğitime geçmiştir. 
Öğrenciler tüm uyaran ve disiplinlerin kendi kontrol ve sorumluluklarına bağlı kaldığı bu süreçte normalden çok daha fazla 

adaptasyon sorunu yaşamaktadır. Farklı yaşam koşullarında yeterli motivasyonu sağlayamayan öğrenciler online derslere uyum 

göstermekte büyük oranda zorluk çekmektedir. Söz konusu zorluğu azaltabilmek adına burada, öğrencilerin motivasyon ihtiyaçları 
doğrultusunda bir mentor tarafından desteğe ihtiyaç duyup duymadıklarını makine öğrenmesi yaklaşımları kullanılarak tespit eden bir 
çalışma yürütülmüştür. Çalışma ile sosyal farkındalık arttırılarak mentor kavramı ile öğrencilere dışsal motivasyon sağlanıp fırsat 

eşitliği sunulması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında Ürdün üniversitesi öğrencilerine yapılan anket veriseti olarak kullanılmış, 

çeşitli makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak deneyler yapılmış ve elde edilen sonuçların karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. 

Analiz sonucu Destek Vektör Makinesi %95 F1 skoru ile bu problem için en yüsek başarıyı üreten sınıflandırıcı olarak tesp it 

edilmiştir. Çözümü modellemek için kullanılan diğer sınıflandırıcılardan da yakın sonuçlar elde edilmiştir. Diğer taraftan Karar 

Ağaçları algoritmasının açıklanabilirlik yapısı kullanılarak sınıflandırmadaki en etkili belirleyiciler bulunmuştur. Böylece mentör 
gerekliliğinin tespiti için öğrencilere uzun anketler uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda, en verimli sonucu alabilecek 

belirleyicilerin kullanımı tercih edilebilecektir. Yapılan çalışmada mentör gerekliliğinin tespitinde kullanılabilecek en etk ili belirleyici 
olarak, öğrencilerin “E-öğrenme sistemini kullanmak üretkenliğimi artırıyor.” seçeneğine vermiş oldukları cevap tespit edilmiştir. 
Çalışma kapsamında belirleyicilerin etkililik hiyererşisi en yüksekten başlayarak ilk üç seviyeye göre ayrıntılandırılmış, uygulamanın 

olanağına göre tercihe sunulmuştur.    
 

Anahtar Kelimeler: Açıklanabilirlik, Covid-19, Makine Öğrenmesi, Mentorlük, Pandemi 

In Covid-19 Period Determining the Mentor Requirement on Distance 

Education with Machine Learning Approaches and Explanation of 
the Determinants 

Abstract 

The Covid-19 outbreak caused serious loss of life worldwide, and this epidemic period was defined as a pandemic in March 2020. In 

order to prevent the spread of the disease, educational institutions urgently switched to distance education within the scope of Covid-
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19 restrictions. Students experience much more adaptation problems than usual in this period of time in which all stimuli and 

disciplines depend on their control and responsibilities. Students who cannot provide sufficient motivation in different life situations 

have great difficulty in adapting to online courses. In order to reduce this difficulty, a study was conducted here to determ ine whether 
students need support from a mentor in line with their motivational needs, using machine learning approaches. The study aims to 
increase social awareness and provide students with external motivation and provide equal opportunity with the concept of a mentor. 
Within the scope of the study, the questionnaire for the students from The University of Jordan was used as a data set, experiments 

were carried out using various machine learning algorithms, and the comparative analysis of the results obtained was made. As a 

result of the analysis, the Support Vector Machine was determined as the classifier that produced the highest success for this problem 

with a 95% F1 score. Similar results were obtained from other classifiers used to model the solution. On the other hand, by using the 
explainability structure of the Decision Trees algorithm, the most effective determinants in classification were found. Thus, in cases 
where it is not possible to apply long questionnaires to students to determine the mentoring requirement, the use of determinants that 
can get the most efficient result can be preferred. In the study, the most effective determinant that can be used in determining the 

mentoring requirement is that students "Using the e-learning system increases my productivity" the answer they gave to the option 
was determined. Within the scope of the study, the effectiveness hierarchy of the determinants was detailed until the first three levels, 

starting from the highest, and presented to the preference according to the possibility of the application.  

 
Keywords: Covid-19, Explainability, Machine Learning, Mentorship, Pandemic. 
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 Development Supply Chain Management In Terms of Quality 

Function: An Application in the Manufacturing Industry 
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Abstract 

In terms of financial efficiency, customer loyalty, and partner earnings, Supply Chain Management (SCM) efficiently benefits the 

company. The belows are some of the corporate opportunities of supply chain management. It increases sales, helps to reduce capital 

expenditures in the industry,  reduces time by making efficient use of the time between consumer orders and distribution and Improves 

responsiveness to changes in demand, increasing supply stability. Due to this topic, by combining Quality Function Deploymnet (QFD) 

applications with a SCM system, this research will provide the researcher with an improved output arrangement. It covers the basics of 

using QFD in SCM systems as well as several examples of how to use QFD as a continuity reference and a supply chain management 

approach. This research looks at how and why QFD can be used in a supply chain, as well as some of the potential applications. QFD 

technique may help with SCM implementations. Customers' importance in a supply chain network cannot be overstated. The integration 

of "Customers Voice" into the applied structure ensures a high chance of performance and device productivity, while the Fuzzy QFD 

implementation promotes strategic analysis as a framework for evaluating. Supply chain management is critical from a strategic 

standpoint and is seen as a competitive advantage. In this study, in the furniture industry, switching from conventional approaches to 

supply chain management with QFD has a number of benefits. The application's main objective is to expose the process and operation 

of supply chain management in the furniture industry in this context. 

Keywords: Supply Chain Management, Quality Function, Manufacturing, Industry. 

Kalite Fonksiyonu Açısından Tedarik Zinciri Yönetiminin 

Geliştirilmesi: İmalat Endüstrisinde Bir Uygulaması 
Öz 

Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) şirketlere finansal karlılık, performans, müşteri sadakati ve iş ortağı kazançları açısından verimlilik 

açısından fayda sağlar. Tedarik zinciri yönetiminin kurumsal açıdan sağladığı fırsatlardan bir kısmı aşağıda belirtildiği gibidir. Bu 

fırsatlar şu şekilde sıralanabilir; firma satışlarını artırır, sektördeki sermaye harcamalarını azaltmaya yardımcı olur, tüketici siparişleri 

ile dağıtım arasındaki süreyi verimli kullanarak zamanı azaltır, talep değişikliklerine yanıt vermeyi iyileştirir ve arz istikrarını sağlar, 

artırır. Bu konuya bağlı olarak, Kalite Fonksiyonu Dağılımı (KFD) uygulaması bir işletmedeki Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)  sistemi 

ile birleştirilerek, bu araştırma kapsamında bu uygulama alanı, sektörü için gelişmiş bir çıktı düzenlemesi sağlamaktadır. Bu araştırma, 

KFD yönteminin TZY sistemi ile birlikte kullanmanın temellerini ve ayrıca KFD’nin süreklilik birleşenlerini ve TZY yaklaşımı olarak 

nasıl kullanılacağına yönelik birkaç örnek kesitleri içermektedir. Bu çalışma, KFD'nin bir tedarik zincirinde nasıl ve neden 

kullanılabileceğinin yanında bazı potansiyel uygulamaların nasıl ve niçin kullanılabileceğini incelemektedir. KFD tekniği, TZY 
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uygulamaları için yardımcı araç olarak kullanılmaktadır.  KFD ‘nin önemli bir unsuru olan "Müşterilerin Sesi"’nin (Voice of Customer) 

TZY’ne entegrasyonu, yüksek bir performans artışı ve üretkenliği sağlarken Bulanık KFD uygulaması, değerlendirme aşaması için  

yapısal açıdan stratejik analizi sağlar. TZY,  stratejik açıdan kritiktir ve rekabet avantajı olarak işletme için önem arz eder. Bu çalışma 

kapsamında mobilya endüstrisinde yapılan uygulama, KFD ile geleneksel yaklaşımlardan tedarik zinciri yönetimin birlikte kullanılarak 

değerlendirilmesi sektöre üretim ve yönetim kapsamında faydalar sağlamıştır, sağlamaktadır. Uygulamanın temel amacı, bu bağlamda 

mobilya sektöründe tedarik zinciri yönetiminin sürecini ve işleyişini, KFD ve TZY yöntemlerini birlikte kullanarak sektöre yönelik 

TZY’ne yönelik iyileştirmeler sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Kalite Fonksiyonu, İmalat, Endüstri-Sanayi. 
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Mouse Cursor Control with EOG and Microcontroller-Based 

System 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

People with diseases such as ALS, stroke, etc. experience significant difficulties even in simple tasks such as computer use in their 

daily lives. These difficulties that these people have created several problems in their daily work and adaptation to society. For this 

reason, a microcontroller-based, low-cost, and user-friendly mouse cursor control system was designed in this study so that these 

people can easily control the mouse used in computer control with only EOG signals. With the developed system, such people can 

easily control the mouse cursor using their EOG signals acquired with special glasses. 

 

 

EOG ve Mikrokontrolcü Tabanlı Sistem ile Bilgisayar Faresi 

Kontrolü 

Özet 

ALS, felç vb. hastalıklara sahip olan kişiler, gündelik yaşamlarında bilgisayar kullanımı gibi basit işlerde bile oldukça zorluklar 

yaşamaktadır. Bu kişilerin sahip olduğu bu zorluklar ise gündelik işleri gerçekleştirmelerinde ve topluma adapte olmaları konusunda 

çeşitli sorunlar oluşturmaktadır. Bu nedenle, yapılan çalışmada bu kişilerin bilgisayar kontrolünde kullanılan fare cihazını sadece 

EOG sinyalleri ile kolay bir şekilde kontrol edebilmeleri için mikrokontrolcü tabanlı, düşük maliyetli ve kullanıcı dostu bir fare 

imleci kontrol sistemi tasarlanmıştır. Tasarlanan sistem ile bu tür kişiler özel bir gözlük yardımıyla algılanan EOG sinyalleri 

kullanılarak kolay bir şekilde fare imleci kontrolünü gerçekleştirebilmektedir.  
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Bir İnsansız Su Üstü Aracının Dış Bozucu Etkisinde Makine 

Öğrenmesi İle Hız Kontrolü 
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Öz 

İnsansız su üstü araçlarının kontrolü, kullanım alanlarının her geçen gün artması nedeniyle önemli bir konu haline gelmiştir. Bu 
çalışmada bir insansız su üstü aracının (WAM-V USV14) akıntı etkisi altında iticilerine verilmesi gereken uygun girişlerin kontrolü 

sunulmuştur. İlk olarak WAM-V USV14 için üç serbestlik derecesine sahip matematiksel model elde edilmiştir. İnsansız su üstü 
aracının doğrusal olmayan matematiksel modeli Newton-Euler yaklaşımı ile elde edilmiştir. İnsansız su üstü araçlarının kontrolü için 

literatürde yapılan birçok çalışma mevcuttur. Bununla birlikte insansız su üstü araçları için yeni kontrolcü tekniklerinin geliştirilmesi 

güncel bir konudur. Tasarlanan kontrolcülerin araca etki eden dış bozuculardan etkilenmemesi istenmektedir. İnsansız su üstü aracına 

etki eden dış bozucular, okyanus akıntısı, dalga, rüzgar vb. olabilir. Dış bozucular aracın konumu, yönünü ve hızını etkiler. Bundan 
dolayı aracın istenen görevleri yerine getirememesine neden olabilir. Bu çalışmada insansız su üstü aracının kontrolü için makine 
öğrenmesi yöntemi önerilmiştir. Mevcutta kullanılan klasik kontrol tekniklerine alternatif bir yöntem olarak makine öğrenmesi ile dış 
bozucuların etkisinde, su üstü aracının hızı kontrol edilmiştir. Aracın hız kontrolünü sağlayan, makine öğrenme algoritması olan 

destek vektör makinesi için PID kontrolcü ile farklı referans sinyallere karşı aracın iticilerine girdi bilgileri üretilerek veriseti 

oluşturulmuştur. Su üstü araçları akıntıya maruz kaldıklarında yana kayma ve hücum açıları meydana gelir. Yana kayma ve hücum 

açıları tanımlanarak araca etki eden akıntının etkisi analiz edilmiştir. Farklı yön ve hızlardan gelen akıntıya karşı aracın hızı, destek 

vektör makinesi ile başarılı bir şekilde kontrol edilmiştir. Literatürde kullanılan kontrol tekniklerinden farklı olarak SVM’nin su üstü 

aracının kontrolünde kullanılması bu çalışmanın katkısıdır. Tüm çalışma MATLAB/Simulink ortamında yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İnsansız su üstü aracı, matematiksel modelleme, hız kontrolü, yana kayma açısı, hücum açısı, makine öğrenmesi, 

destek vektör makinesi.   

The Velocity Control with Machine Learning under the External 

Disruption of an Unmanned Sea-Surface Vehicle  
Abstract 

Control of unmanned surface vehicles has become an important issue due to the increase in usage areas day by day. In this study, the 

control of suitable inputs that should be given to the thrusters of an unmanned surface vehicle (WAM-V USV14) under the current 

effect is presented. Firstly, a mathematical model with three degrees of freedom is obtained for WAM-V USV14. The nonlinear 

mathematical model of unmanned sea-surface vehicle (WAM-V USV14) is obatined with Newton-Euler approach. There are many 

studies in the literature for the control of unmanned surface vehicles. In addition, the development of new control techniques for 

unmanned surface vehicles is a current issue. It is desired that the designed controllers are not affected by external disturbances 

affecting the vehicle. External disturbances affecting the unmanned surface vehicle may be ocean current, wave, wind, etc. External 

disturbances affect the position, direction and speed of the vehicle. Therefore, it may cause the vehicle to fail to perform the requested 

tasks. In this study, machine learning method is proposed for the control of unmanned surface vehicle. The surge velocity of the sea- 
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surface vehicle was controlled with machine learning as an alternative to the conventional control techniques currently used.  For the 
support vector machine, which is the machine learning algorithm that provides the velocity control of the vehicle, the data set was 

created by generating input information for the vehicle's thrusters against different reference signals with PID controller. When 

surface vehicles are exposed to current, sideslip and angles of attack occur. The effect of the current affecting the vehicle was 

analyzed by defining the sideslip and attack angles. The speed of the vehicle against the current coming from different directions and 

surge velocity was successfully controlled with the support vector machine. The all study was done in MATLAB / Simulink 

environment. 

Keywords: Unmanned surface vehicle, nonlinear mathematical modelling, control, current effect, side slip angle, angle of attack, 

machine learning, support vector machine. 

 

75 

http://dergipark.gov.tr/ejosat


Boundary Value Problems For
Delay Differential Equations

(Ravi P Agarwal, Texas A&M–Kingsville)

We develop an upper and lower solution method for second

order boundary value problems for nonlinear delay differen-

tial equations on an infinite interval. Sufficient conditions are

imposed on the nonlinear term which guarantee the existence

of a solution between a pair of lower and upper solutions, and

triple solutions between two pairs of upper and lower solu-

tions. An extra feature of our existence theory is that the

obtained solutions may be unbounded. Two examples which

show how easily our existence theory can be applied in prac-

tice are also illustrated.
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Çok Etmenli Sistemlerde Bir Dağıtık Denklem Çözüm Algoritmasının 
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Öz 

Bu çalışmada, çok etmenli bir ağ üzerinde tanımlanan ve doğrusal denklem sistemlerini çözmek için önerilmiş olan bir algoritmanın 
yakınsama hızının en iyilenmesi problemi ele alınmıştır. Sistemde bulunan her bir etmen, doğrusal denklem sisteminin yalnızca bir alt 

kümesini bilmekte; bu yerel denklem bilgisi ve komşu etmenlerin çözüm tahminlerini kullanarak kendi tahminlerini güncellemekte ve 
denklem sisteminin eşsiz çözümüne ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Etmenlerin çözüm hatası dinamikleri bir doğrusal dinamik sistem 
olarak ifade edilerek yakınsama hızını en iyileme problemi sistem matrisinin en büyük özdeğerini en küçükleme problemi olacak şekilde 

formüle edilmiştir. Literatürde yakın zamanda önerilmiş ve metasezgisel bir optimizasyon algoritması olan Aritmetik Optimizasyon 

Algoritması kullanılarak örnek bir denklem sisteminin en hızlı çözümünü sağlayan tasarım parametreleri belirlenmiştir. Arama ajanı ve 
yineleme sayılarının elde edilen en iyi hızlı yakınsama değerine etkisini incelemek amacıyla benzetim çalışmaları farklı sayıda arama 
ajanı ve maksimum yineleme sayısı için tekrarlanmış ve sonuçlar tablo halinde sunulmuştur. Elde edilen en hızlı yakınsamayı sağlayan 

tasarım parametreleri için etmenlerin çözüm tahminlerinin zamana bağlı değişimi verilmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: En iyileme, Dağıtık algoritmalar, Çok etmenli sistemler.   

Convergence Rate Optimization of a Distributed Algorithm for 

Solving Linear Equations Over Multi-Agent Networks 

Abstract 

In this study, we investigate the problem of convergence rate optimization of an algorithm for solving linear equations over multi-agent 

systems. Each agent in the system is assumed to know only a subset of the linear equation system, and by using its local equation and 
solution estimates of the neighboring agents, each agent updates its estimate and aims to compute the unique solution of the linear 
equation. We express the error dynamics of the agents as a linear dynamical system and relate the convergence speed of the optimization 
problem as the problem of minimizing the largest eigenvalue of the system matrix. By using a recently proposed metaheuristic 

optimization algorithm, Arithmetic Optimization Algorithm, the design parameters that provide the fastest solution have been 
determined. To examine the effect of the numbers of search agents and iterations on the performance of the optimization algorithm, 

simulation studies were repeated for different numbers of search agents and iterations. The results of the simulations are presented in a 

table. The evolution of the solution estimates of the agents is given for the design parameters that provide the fastest convergence. 
 

Keywords: Optimization, Distributed Algorithms, Multi-agent systems. 
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Abstract 

In this paper, we propose a control allocation method for simultaneous station-keeping and momentum management maneuvers of a 

nadir-pointing satellite in geostationary orbit around the Earth. The satellite is equipped with internal and external actuators to control 

the satellite’s orbit and, concurrently, unload the wheels’ stored angular momentum. Our method allocates the external and internal 
actuators to achieve the control objectives.  The internal actuators such as reaction wheels generate torque based on the conservation 

of the momentum. Currently, most of the GEO satellites is equipped with external force/torque actuators are the chemical thrusters. 

Chemical thrusters prevent the saturation of the reaction wheels and the loss of the desired satellite attitude. Also, they are used for 

unloading the angular momentum stored by the reaction wheels. In this study, the satellite is equipped with six chemical thrusters and 

four reaction wheels. Thus, the satellite attitude is controlled in three axes and East-West and North-South maneuvers can be 
performed. The control allocation method will enforce constraints that maintain the satellite in a latitude and longitude window and a 

nadir-pointing attitude configuration while minimizing the usage of the thrusters. The method will exploit a prediction model of the 

environmental disturbance forces and select the control forces and torques that can be generated by the propulsion system to 

significantly reduce the fuel consumption required for station-keeping, and enforce constraints determined by the thruster 

configuration. Numerical simulations are performed by Matlab/Simulink to validate the proposed method. 

 

Keywords: Momentum Management, Station Keeping, Optimization, Control Allocation, Reaction Wheel, Geostationary Satellite. 

İtici ve Tepki Tekeri Kullanarak Yerdurağan Uyduların Yönelim 

Sağlama ve Yörünge Düzeltmesi İçin Bir Kontrol Dağıtımı Yöntemi 

Geliştirilmesi 
Öz 

Bu çalışmada Dünya etrafındaki yerdurağan yörüngede ayakucu noktasını işaret eden bir uydunun eşzamanlı olarak yörünge 

düzeltmesi ve momentum yönetimi için bir kontrol dağıtım yöntemi önerilmektedir. Ele alınan uydu modeli, uydunun yörüngedeki 

konumunu kontrol etmesi ve aynı anda tepki tekerlerinde depolanan açısal momentumu boşaltmak için koordine edilmesi gereken 

içsel ve dışsal eyleyiciler ile donatılmıştır. Bu çalışmanın temel katkısı, kontrol hedeflerine ulaşmak için içsel ve dışsal eyleyicilerin 
birleşiminin nasıl dağıtıldığını göstermektir. Tepki /momentum tekerleri gibi iç eyleyiciler momentumun korunmasına dayalı tork 
üretirler. Günümüzde yerdurağan uyduların çoğunda kullanılan dış kuvvet/tork eyleyiciler olan kimyasal iticiler, tepki tekerlerinin 

doymasını aynı zamanda istenilen uydu yöneliminin kaybını önlemek ve tekerler tarafından depolanan açısal momentumun 

boşaltılması için kullanılırlar. Bu çalışma da uydu yönelimini ve tepki tekeri hızlarını control eden iki farklı kontrolcü tasarlanmıştır. 

Uydu yöneliminin üç eksende kontrol edilebilmesi için en az 3 adet tepki tekerine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada herhangi bir tekerin 
arızalanması durumunda kontrolün sağlanamamasını önlemek için dört adet tepki tekeri kullanılmıştır. Buna ek olarak, kullanılan altı 
adet kimyasal itici ile Doğu-Batı ve Kuzey-Güney manevraları yapılabilmektedir. Uydunun görev ömrü boyunca hizmet verebilmesi 

için uydudaki yakıt kullanımının optimize edilmesi gerekir. Önerilen kontrol dağıtım yöntemi, iticilerin kullanımını en aza indirirken, 

enlem ve boylam penceresinde ve ayakucu noktasını işaret eden bir yönelim yapılandırmasında uyduyu koruyan kısıtlamaları 

uygulamaktadır. Yöntem, yörünge düzeltmesi için gerekli yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmak ve itici konfigürasyonu tarafından 

belirlenen kısıtlamaları uygulamak için çevresel bozulma kuvvetlerinin bir tahmin modelini kullanmakta ve aynı zamanda kontrol için 
gerekli olan kuvvetleri ve torkları belirlemektedir. Önerilen yöntemi doğrulamak için sayısal simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Momentum Boşaltma, Mevzi Koruma, Kimyasal İtki Sistemi, Tepki Tekeri, Eniyileme,Yerdurağan Uydu. 
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Abstract-Multi legged robots are used in space studies, first aid, search and rescue activities in natural disasters, 

defense industry, detection and destruction of dangerous and explosive materials, mining, nuclear power stations 

and many other fields. A hexapod robot, which is in the classification of multi-legged robots, is defined as a robot 

with six legs to walk or move. There are so many possibilities for leg placement, leg designs and gait patterns in 

hexapod robots. It is preferred because it has the ability to move stable and flexible on any surface. In this paper, 

the hexapod robot was designed and manufactured with bluetooth control, and the strength analyzes of the body 

and leg linkage were carried out in the Ansys program. 

 

Keywords – Bluetooth control, hexapod robot, strength analysis, servo motor  

 

 

 

Bluetooth  Kontrollü Hexapod  Robot Tasarımı 

 
Özet-Çok ayaklı robotlar uzay çalışmalarında, doğal afetlerde ilk yardım ile arama ve kurtarma faaliyetlerinde, 

savunma sanayisinde, tehlikeli ve patlayıcı maddelerin tespit ve imhasında, madencilikte, nükleer santrallerde ve 

daha birçok alanda kullanılmaktadırlar. Çok ayaklı robotlar sınıflandırmasında yer alan hexapod robot, yürümek 

veya hareket etmek için altı ayağı olan bir robot olarak tanımlanır. Hexapod robotlarda ayakların yerleşimi, ayak 

tasarımları ve yürüyüş biçimleri için çok fazla olasılık bulunmaktadır. Herhangi bir yüzeyde dengeli, kararlı ve 

esnek hareket etme yeteneğine sahip olduğu için tercih edilir. Bu çalışmada hexapod robotun bluetooth kontrollü 

olarak tasarımı ve imalatı yapılmış, gövde ve ayak uzvunun mukavemet analizleri Ansys programında 

gerçekleştirilmiştir.   
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Abstract 

Nosocomial infections are fatal diseases caused by microorganisms in the hospital environment. It has mortality rates of up to 70% in 

intensive care units. The most important way to fight this infection is to pay attention to the hygiene of the assets in the hospital. Within 

the scope of this paper, an IoT-based real-time advanced asset tracking system has been implemented. This system consists of three 

main components: Hand Hygiene Surveillance System, Device Tracking System, and Infection Control System. Providing hand hygiene 

in hospitals is critical for the prevention of infections. The proposed Hygiene Surveillance System provides hand hygiene control in 

intensive care units and neonatal services, which are the areas with the highest risk of infections. Received signals from ultrawide-band 

(UWB) modules are processed by a designed positioning algorithm. While competitors are insufficient in many scenarios because of 

the 1-2 m precision positioning, the proposed system provides a solution in these scenarios with 20-25 cm precision. Antibiotic-resistant 

nosocomial infection is difficult to treat, contagious, and fatal. These patients are kept in quarantine. During the transportation of these 

patients, end-to-end hygiene control is required. By using the developed Infection Control System, these patients will be followed end-

to-end in real-time. Our system consists 3 main layers. In the first layer, the distributed IoT devices in the environment collect the 

broadcasted UWB and Bluetooth Low Energy (BLE) signals from the mobile nodes. The strength of the received signals is sent to the 

second layer which is responsible for calculating the location of mobile nodes based on the received signals from different anchor nodes. 

The detected locations are sent to the thir layer which provide the real time tracking system for the web and mobile applications. In this 

layer different technologies such as JSON, Ajax, Server Sent Events, WebSockets, and RestFul technologies are used to deliver the real 

time location data to the users.   

Keywords: Internet of things, Cloud computing, Asset tracking, Ultra-wideband, Localization, Medical systems, Hygiene 

Monitoring.  

Hastaneler için Ultra-genişbant Konumlandırma Kullanan Bulut 

Tabanlı Varlık Takip Sistemi  

Öz 

Hastane enfeksiyonları, hastane ortamında mikroorganizmaların neden olduğu ölümcül hastalıklardır. Bu enfeksiyonlar, yoğun bakım 

ünitelerinde %70'e varan ölüm oranlarına sahiptir. Bu enfeksiyonla savaşmanın en önemli yolu hastanedeki cihazların ve eşyaların 

hijyenine dikkat etmektir. Bu bildiri kapsamında, IoT tabanlı gerçek zamanlı gelişmiş bir varlık takip sistemi hayata geçirilmiştir. 

Önerilen bu sistem üç ana bileşenden oluşmaktadır: El Hijyeni Gözetim Sistemi, Cihaz Takip Sistemi ve Enfeksiyon Kontrol Sistemi. 

Hastanelerde el hijyeninin sağlanması enfeksiyonların önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Önerilen Hijyen Gözetim Sistemi 

sayesinde enfeksiyon riskinin en yüksek olduğu alanlar olan yoğun bakım üniteleri ve yenidoğan servislerinde el hijyeni kontrolü 

sağlanmaktadır. Ultra geniş bant (UWB) modüllerinden alınan sinyaller, bir konumlandırma algoritması tarafından işlenir ve konum 

bilgileri üretilir. 1-2 m hassasiyetli konumlandırma nedeniyle birçok senaryoda benzer çalışmalar yetersiz kalırken, UWB teknolojisi 

sayesinde önerilen sistem bu senaryolarda 20-25 cm hassasiyetle çözüm sunmaktadır. Antibiyotiğe dirençli hastane enfeksiyonunun 

tedavisi oldukça zordur, bulaşıcıdır ve ölümcüldür. Bu hastalığa yakalananlar mecburi olarak karantinada tutulmaktadır. Bu hastaların 

nakli sırasında uçtan uca hijyen kontrolü yapılması gerekmektedir. Geliştirilen Enfeksiyon Kontrol Sistemi kullanılarak system 
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tarafından bu hastalar gerçek zamanlı olarak uçtan uca takip edilecektir. Sistemimiz 3 ana katmandan oluşmaktadır. İlk katmanda, 

ortamdaki dağıtılmış IoT cihazları, mobil düğümlerden yayınlanan UWB ve Bluetooth Düşük Enerji (BLE) sinyallerini toplar. Alınan 

sinyallerin gücü, çeşitli kök düğümlerinden alınan sinyallere dayalı olarak mobil düğümlerin konumunun hesaplanmasından sorumlu 

olan ikinci katmana gönderilir. Tespit edilen lokasyonlar, web ve mobil uygulamalar için gerçek zamanlı takip sistemi sağlayan üçüncü 
katmana gönderilir. Bu katmanda gerçek zamanlı konum verilerini kullanıcılara ulaştırmak için JSON, Ajax, WebSockets, MongoDB 

ve RestFul gibi farklı teknolojiler kullanılmaktadır. 

Keywords: Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, Varlık Takibi, Ultra-genişbant, Konumlandırma, Medikal Sistemler, Hijyen Takibi.  
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A Minimum Spanning Tree based Clustering Algorithm for Cloud 

based Large Scale Sensor Networks 

Zuleyha Akusta Dagdeviren  

Ege University, International Computer Institute, Izmir, Turkey (ORCID: 0000-0001-9365-326X) 

Abstract 

Wireless sensor networks (WSNs) can be composed of huge numbers of nodes collecting data from the environment. WSNs are 

crucial communication layer technologies of Internet of Things. The obtained data by the WSNs can grow exponentially, hence utilizing 

big data analysis techniques and cloud computing technologies are of utmost importance. WSNs can be used in various applications 

such as habitat monitoring, military surveillance, smart agriculture, miner safety and healthcare applications. Sensor nodes are generally 

battery-powered, so conserving the residual energy of nodes is very important to prolong the lifetime of the applications. WSNs do not 

own a fixed infrastructure, hence messages of the applications transmitted in an ad hoc manner to the sink node. Since the transmission 
range of sensor nodes are limited, multi-hop communication is used. Clustering is a very important method for supporting multi-hop 

routing in WSNs. Data aggregation, time synchronization and load balancing are some of the well-known operations that benefit from 

clustering. Selecting efficient communication paths and distribution of nodes evenly to partitions in clustering operation lead to boost 

the network lifetime. In this paper, we propose a minimum spanning tree based clustering and backbone formation algorithm (MICUB) 

for WSNs. The proposed algorithm inputs node coordinates, transmission range, sensing area dimensions and partition numbers and 

outputs clustering and backbone information. MICUB algorithm first forms a minimum spanning tree backbone and divides the 

networking area into equal partitions where each partition is a cluster. In this manner, efficient links are selected for backbone formation 

and the clusters are constructed evenly. The intra-cluster links are constructed by again executing a minimum spanning tree algorithm 

inside the clusters. We measure the coefficient of variations of the proposed MICUB algorithm and its counterparts to obtain the 

clustering quality. These results show us that our proposed algorithm performs very well against node counts and degrees.     

Keywords: Wireless Sensor Networks, Clustering, Minimum Spanning Tree, Internet of Things, Cloud Computing, Big Data. 

Bulut Tabanlı Büyük Ölçekli Sensör Ağları için En Küçük Kapsayan 

Ağaç Tabanlı Kümeleme Algoritması 

Öz 

Kablosuz sensör ağları (KSA'ları), ortamdan veri toplayan çok sayıda düğümden oluşabilir. KSA'lar, Nesnelerin İnterneti'nin önemli 

iletişim katmanı teknolojilerindendir. KSA'lar tarafından elde edilen veriler katlanarak büyüyebilir, bu sebepten büyük veri analiz 

teknikleri ve bulut bilişim teknolojilerini kullanmak son derece önemlidir. KSA'lar, habitat izleme, askeri gözetim, akıllı tarım, madenci 

güvenliği ve sağlık uygulamaları gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Sensör düğümleri genellikle pilden güç alır, bu nedenle 

düğümlerin var olan enerjisini korumak, uygulamaların ömrünü uzatmak için çok önemlidir. KSA'lar sabit bir altyapıya sahip değildir, 

bu nedenle uygulama mesajları tasarsız bir şekilde çıkış (sink) düğümüne iletilir. Algılayıcı düğümlerin iletim aralığı sınırlı olduğu için 

çok zıplamalı (multi-hop) iletişim kullanılır. Kümeleme, KSA'larda çok zıplamalı yönlendirmeyi desteklemek için çok önemli bir 

yöntemdir. Veri toplama, zaman senkronizasyonu ve yük dengeleme, kümelemeden yararlanan iyi bilinen işlemlerden bazılarıdır. 

Kümeleme işleminde verimli iletişim yollarının seçilmesi ve düğümlerin bölümlere eşit olarak dağıtılması, ağ ömrünün artmasına neden 

olur. Bu makalede, KSA'lar için en küçük kapsayan ağaç tabanlı kümeleme ve omurga oluşturma algoritması (MICUB) öneriyoruz. 

Önerilen MICUB algoritması, düğüm koordinatlarını, iletim aralığını, algılama alanı boyutlarını ve bölüm numaralarını girer, kümeleme 
ve omurga bilgilerini çıkarır. MICUB algoritması ilk olarak en küçük kapsayan ağaç omurgasını oluşturur ve ağ alanını her bölümün 
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bir küme olduğu eşit parçalara böler. Bu şekilde, omurga oluşumu için verimli bağlantılar seçilir ve kümeler dengeli bir şekilde 

oluşturulur. Küme içi bağlantılar, yine kümeler içinde bir en küçük kapsayan ağaç algoritması yürütülerek oluşturulur. Kümeleme 

kalitesini elde etmek için önerilen MICUB algoritmasının ve benzerlerinin varyasyon katsayısını ölçülmektedir. Bu sonuçlar, önerilen 

algoritmamızın düğüm sayılarına ve derecelerine karşı çok iyi performans gösterdiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kablosuz Sensör Ağlar, Kümeleme, En Küçük Kapsayan Ağaç, Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, Büyük Veri. 
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ABSTRACT: The martensitic transformation behavior, microstructural and mechanical  properties of Ti-15V-
2Al high temperature shape memory alloy produced with arc-melting method were investigated by DSC, XRD 

and high temperature micro-indenter system. A series of indentation tests were conducted at temperatures from 

room temperature to 450 °C. The reverse martensitic transformation As starting and Af finishing temperatures of 

alloy were found to be 195 °C and 285 °C, respectively. The alloy were subjected to indentation tests under specific 

loads at different temperatures, below the martensitic transformation temperature and above the austenite finish 

temperature. Thus, the mechanical properties (hardness, elastic modulus, etc. ) of the alloy were determined both 

in martensite and austenite structure. The hardness and reduced elastic modulus values of the alloy at room 

temperature, that is, martensite structure, were found to be higher than the values at high temperature, that is, 

austenite structure. Thus, the mechanical properties of TiVAl alloy were determined at high temperature using 

micro indenter technique. 

 

Keywords –  Shape Memory Alloys, Mechanical Properties,Ti-Based Alloys,High Temperature 

 

 

3rd International Congress on Human-Computer Interaction, 

Optimization and Robotic Applications 

June 11-13, 2021, Turkey 

 

82 

mailto:semra.ergen@gop.edu.tr


 

3rd International Congress on Human-Computer Interaction, 

Optimization and Robotic Applications 

June 11-13, 2021, Turkey 

 

 

DERİN ÖĞRENME ALGORİTMASI (YOLO) İLE DİNAMİK TEST 

SÜRESİNCE SÜSPANSİYON PARÇALARINDA  

ÇATLAK TESPİTİ   

  

Muhammed Abdullah ÖZEL1*+ , Selim Sefa BAYSAL1 

1Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A. Ş., Konya, Türkiye 
 

*Sorumlu Yazar: ozel.muhammed@aydtr.com , baysal.selimsefa@aydtr.com 
+Konuşmacı: ozel.muhammed@aydtr.com 

  Sunum / Bildiri Türü: Sözlü / Özet 

 

 

Öz –  Derin öğrenme bir veya daha fazla gizli katman içeren yapay sinir ağları ve benzeri makine öğrenme algoritmalarını 

kapsayan çalışma alanıdır. Derin öğrenme alanında kullanılan birçok algoritma vardır. Bu algoritmalardan YOLO algoritması ve 

Darknet modeli, yüksek işleme hızından dolayı yüksek fps ve net sonuçlar vermektedir. Bu sebeple yapılan uygulamada YOLO 

algoritması tercih edilmiştir. OpenCV, NumPy, SciPy gibi Python dili kütüphaneleri kullanılarak tespit edilen deformelerin sayısı 

tespit edilmiş, tespit anları kayıt alınmış, bu algoritmaların test kontrol sistemi ile bilgi alışverişi sağlanarak sistemin durdurulması 

sağlanmıştır. Deformasyonlar için veri seti oluşturulmuştur ve bu veri seti 4 farklı algoritma versiyonlarıyla eğitim yapılmış ve 

uygulamaya geçilmiştir. 

Otomotiv yan sanayinde üretilen süspansiyon sistem bileşenlerin performansları dinamik testlerle test edilmektedir. Bu 

testlerde parçalar plastik deformasyona maruz kalana kadar ya da ani kırılma başlangıcı olan çatlak oluşumunda, test sisteminin 

durdurulması insan kontrolünde yapılmaktadır. Ancak bu durumda, parçaların ilk deformasyon anı tespit edilememektedir ve aynı 

zamanda zaman kaybına da yol açmaktadır. Bu çalışmada derin öğrenme algoritmalarından olan YOLO ile deformasyon ve çatlak 

oluşumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca derin öğrenme, görüntü işleme ve Python kütüphanelerinin nesne tespitinde 

kullanımları ayrıntıyla incelenmiş, uygulama oluşturulmuş, Python programı ve Yapay Sinir Ağları kullanılarak sonuçların elde 

edilmesi sağlanmıştır. 
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Abstract 

Investors utilize various methods to make buy/sell decisions depending on time-dependent stock market prices. In this study, a 

fuzzy decision mechanism that makes buy/sell decisions for stock market data is proposed. The proposed mechanism generates 

instant buy/sell decisions by evaluating three popular indicators which are the Moving Average Convergence/Divergence (MACD) 

Strategy, Chaikin Money Flow (CMF), and Stochastic Oscillator (SO). The fuzzy decision mechanism has three inputs and one 

output which are defined by using Gaussian membership functions. In the design of the decision mechanism, Mamdani inference 

method is used and the rule table is defined by nine rules. Therefore, the structure of the proposed fuzzy decision mechanism is 

simple and straightforward. The performance of the proposed fuzzy decision mechanism is compared with two classical decision 

mechanisms using MACD and CMF indicators separately. In the comparisons, the stock market data of Borsa Istanbul 100 Index 

(XU100), Dow Jones Industrial Average (^DJI), and S&P 500 (^GSPC) are used. The comparison results show that the proposed 

fuzzy decision mechanism provides significantly higher profit than the mechanisms using either MACD or CMF indicators for all 

stock market data.  

 

Keywords: Fuzzy logic, Stock market, Technical indicators, Technical analysis, XU100, ^DJI, ^GSPC.   

Hisse Senedi Piyasası için Bulanık Karar Mekanizması 

Öz 

Yatırımcılar, hisse senedi/borsa değerlerinin zamana bağlı olarak alım/satım kararlarını vermek için çeşitli yöntemler 

kullanmaktadırlar. Bu çalışmada, hisse senedi piyasası verilerine ilişkin alım/satım kararlarını veren bir bulanuk karar 

mekanizması önerilmiştir. Önerilen çıkarım mekanizması üç popular gösterge olan Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama 

(MACD), Chaikin Para Akışı (CMF) ve Stokastik Osilatör (SO) göstergelerini değerlendirerek anlık alım/satım kararları 

üretmektedir. Bulanık karar mekanizmasının, Gauss üyelik fonksiyonları kullanılarak tanımlanmış üç adet girişi ve bir adet çıkışı 

vardır. Karar mekanizmasının tasarımında Mamdani çıkarım yöntemi kullanılmış ve kural tablosu dokuz kural ile tanımlanmıştır. 

Bu nedenle, önerilen bulanık karar mekanizmasının yapısı basit ve anlaşılırdır. Önerilen bulanık karar mekanizmasının 

performansı, MACD ve CMF göstergelerini ayrı ayrı kullanan iki klasik karar mekanizması ile karşılaştırılmıştır. 

Karşılaştırmalarda Borsa Istanbul 100 Endeksi (BIST100), Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi (^DJI) ve S&P 500 (^GSPC) 

borsa verileri kullanılmıştır. Karşılaştırma sonuçları, önerilen bulanık karar mekanizmasının tüm borsa verileri için MACD veya 

CMF göstergelerini kullanan klasik karar mekanizmalarından önemli ölçüde daha yüksek kar sağladığını göstermektedir. 
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Abstract: Technology-enhanced learning (TEL) is rapidly becoming relevant for its ability to incorporate 

new and emerging technologies into education that can promote better learning, circumvent issues in 

traditional classroom environments, and engage learners more effectively.  This paper provides an 

introduction and background to TEL, explains several theories that undergird the use of TEL, provides a 

literature review that examines TEL in several contexts, describes the methods used for the study, and details 

the results obtained.  From a theoretical standpoint, TEL is primarily associated with disruptive innovation, 

because it changes the way things are done.  Multidisciplinarity as a component of activity theory is another 

salient feature of TEL, and situated learning theory is used to explain why haptic feedback improves TEL 

effectiveness.  The literature review discusses different aspects of TEL that have been studied, and the methods 

section describes how the data was collected and analyzed.  The research findings and recommendations are 

based on the data collected through online survey and its analysis. The data used in this research is mostly 

primary. The participants were from Kuwait and the recommendations are suitable for Kuwait Technological 

learning environment. One of the important finding of the research was that participants agreed that big data 

is influencing the educational sector due to sudden shift to online teaching and is creating a common use 

experience for everyone who is part of it. Another important research was that most of the educators feel that 

TEL supports individual growth of a learner. In addition, educators believe that TEL will be more effective if 

senior management supports them and there is a TEL support center to assist when needed. The current 

situation has given TEL a strong foundation as educators are using it like never before. This has also enabled 

the TEL to grow and adopt to new situations and teaching environments.  
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