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SEMPOZYUM BAŞKANI’NIN MESAJI 

Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Sempozyumu – IES’21, “Sektörde 
Mühendislik Uygulamaları” ana teması ile mühendislik alanlarında çalışan öğrencilerin, 
mühendislerin, akademisyenlerin ve diğer bilim insanlarının katılımlarıyla İzmir Demokrasi 
Üniversitesi tarafından 13-18 Aralık 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir.

Bu yıl ikincisi düzenlenen IES’21'in amacı, ana temada belirlenen kavramlar çerçevesinde 
yürütülen araştırma, proje ve uygulamaları tartışmak üzere öğrencileri, araştırmacıları ve bilim 
insanlarını bir araya getirmektir. Disiplinler arası çalışmaların giderek önem kazandığı 
günümüzde, farklı uzmanlık alanlarında çalışan araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımlarının 
sağlanabileceği bir platform yaratmak ve çok disiplinli bakış açısına sahip ortak araştırmaların 
geliştirilmesini desteklemek temel hedeflerdendir. Sempozyum sonucunda elde edilmiş 
çıktıların, gelecek disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması ve katkı sağlaması 
beklenmektedir. 

IES’21’de Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik- Elektronik
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği konularını içeren tam günlük
konularını içeren tam günlük oturumlar organize edilmiş ve bu oturumlarda davetli 
konuşmacıların sunumlarının yanı sıra paneller ve bildiri sunumları gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyum bildiri gönderim sitesi üzerinden elektronik olarak gönderilen tüm özetler ve tam 
metinler, özgünlüğü, araştırma-uygulama içeriği ve tekniği, derinliği, doğruluğu, sempozyuma 
katkısı ve okunabilirliği temel alınarak, değerlendirme sürecinde hakem kimlikleri gizli tutularak 
alanlarında yetkin akademisyenlerden oluşan bilim kurulu tarafından değerlendirilmiştir. 
Sempozyumda sunulan bildirilerin literatüre kazandırılması adına düzenlediğimiz 
sempozyumun bir çıktısı olarak bu somut eser ortaya çıkarılmıştır. 

Başta İzmir Demokrasi Üniversitesi yönetimi olmak üzere sempozyumun başarıyla 
gerçekleştirilmesine katkı sağlayan düzenleme komitesi üyelerine, bilim kurulu üyelerine, süreç 
boyunca teknik desteklerini esirgemeyen Bilgi İşlem, Sağlık Spor ve Kültür ile Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlıklarına ve AIDA Yapay Zeka ve Veri Analitiği Uygar Merkezimize teşekkür ederiz. 
Son olarak, çalışmakta oldukları özgün konular hakkında paylaşım yaparak IES’21'e katkı 
sağlayan ve bizleri yalnız bırakmayan tüm değerli araştırmacılara ve bilim insanlarına 
Sempozyum Düzenleme Komitesi adına teşekkür ediyoruz. 

 Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER    Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR 
IES’21 Sempozyumu Onursal Başkanı    IES’21 Sempozyumu Başkanı 
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MESSAGE OF THE SYMPOSIUM CHAIR 

International Izmir Democracy University Engineering Symposium - IES’21, the main 
theme of "Engineering Applications in the Industry", has been organized by Izmir Democracy 
University as an on site event between 13-18 December 2021 with the participation of students, 
engineers, academicians and other scientists working in the fields of engineering.

The purpose of IES’21, organized for the first time this year, is to bring together students, 
researchers and scientists to discuss research, projects and applications carried out within the 
framework of the concepts determined in the main theme. Today, as interdisciplinary studies 
are becoming increasingly important, creating a platform where researchers working in different 
fields of expertise can share their knowledge and experience and supporting the development 
of joint research with a multi-disciplinary perspective are among the main objectives of this 
symposium. The outputs of the symposium are expected to prepare this common ground and 
contribute to future interdisciplinary studies. 

Full-day sessions on Mechanical Engineering, Civil Engineering, Industrial Engineering 
Electrical-Electronics Engineering, Computer Engineering, and Biomedical Engineering 
were organized in IES’21, and in these sessions, besides the presentations of the 
invited speakers and presentations of the submitted proceedings were realized. 

All abstracts and full texts were submitted electronically through the symposium paper 
submission site and peer-reviewed by the scientific committee consisting of competent 
academicians based on their originality, technical content, depth, accuracy, contribution to the 
symposium, and readability. As a solid output of the symposium, this book is presented to the 
literature as a compilation of the papers presented therein. 

Special thanks go to the following bodies and people who contributed to the successful 
realization of the symposium: management of Izmir Democracy University, members of the 
organizing committee and the scientific committee,  Information Technology, Health, Sports and 
Culture and Strategy Development Departments of the university, our newly founded AIDA 
Artificial Intelligence and Data Analytics Application and Research Center for their full support. 
Finally, on behalf of the Symposium Organizing Committee, we would like to thank all respected 
researchers and scientists who contributed to the IES’21 by allocating time and presenting their 
valuable research work. 

     Prof. Bedriye TUNÇSİPER 
  IES’21 Symposium Honorary Chair 

 Assoc. Prof. Dr. Uğur ÇAVDAR
      IES’21 Symposium Chair 
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Silindir Kapak Yıkama Makinası  

Erdem Balık 1, İlhami Yalçın2 

1 Nemak İzmir Döküm A.Ş., Çiğli- İzmir, erdem.balik@nemak.com 
2 Nemak İzmir Döküm A.Ş., Çiğli- İzmir, ilhami.yalcin@nemak.com 

ÖZET 

Otomotiv imalat endüstrisinde, başta motor parçaları olmak üzere, çeşitli gövde parçalarının 
üretiminde, Al-Mg-Si alaşımları kullanılmaktadır.  

Alçak Basınç ve Gravite Döküm yöntemiyle üretimini yapmakta olduğumuz çeşitli aluminyum 
alaşımlı parçalar içinde, motor Silindir Kapak parçası önemli bir yer tutmaktadır. Karmaşık 
geometrilere sahip bu parçalarda; yağ galerisi, su ceketi, emme ve egzos manifold bölgelerinin, 
kum maça ile şekillenen bölgeleri, döküm sonrası yapılan işlemlerle, kum maçalardan arındırılır. 

Parçanın, tüm bu döküm ve döküm sonrası işlemlerin silindir kapak iç ve dış yüzeylerinde 
bıraktığı, çapak, toz, kum ve işleme talaşlarından arındırılması şarttır. Seri üretim şartlarında 
bunun için, genel ya da parçaya özel yıkama makineleri kullanılarak, müşteri isteği doğrultusunda 
parça temizliği sağlanır. 

Söz konusu silindir kapak parçası, genel maksatlı yıkama tezgahlarında su ile yıkandığında 
istenilen temizlik değerleri elde edilememiş, bunun yerine yine su ile yıkamaya dayalı, özel bir 
yıkama prosesi geliştirilerek, deneme çalışmaları yapılmıştır ve makine tasarımına başlanmıştır. 
Mekanik yapı ve otomasyon sistemi, CE yeterliliği alabilecek özelliklerde olması sağlandı, bu 
konuda danışmanlık hizmeti alındı.  

İlk yıkama denemelerinde, müşteri temizlik kriterleri bazı bölgelerde sağlanamamış, proseste ve 
sistem mekanik tasarımında, bu bölgeler için geliştirmeler yapılmıştır. Erişimi güç karmaşık 
geometrideki ve işleme talaşlarının sıkışıp kaldığı bölgeler için, uygun basınç ve debide su 
püskürtme imkanı sağlayan nozullar kullanılarak bu sorunlar giderilmiş ve istenen temizlik 
kriterleri sağlanmıştır. Nihai iyileştirmeler sonunda, CE sertifikalandırma işlemleri 
tamamlanmıştır. 

İthal ve yüksek maliyetli makine alımı yerine, firmamız Ar-Ge Merkezi ekibinin çalışması 
sonucunda, çok daha düşük maliyetle imal ettiğimiz makine, seri üretimde kullanıma girmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  
Silindir Kapak, Basınçlı Yıkama, Endüstriyel Yıkama Makinası 

IES'21 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
December, 13-18, 2021 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 
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ABSTRACT 

In the automotive manufacturing industry, Al-Mg-Si alloys are used in the production of various 
body parts, especially engine parts. 

Engine Cylinder Head part has an important place among various aluminum alloy parts that we 
produce by Low Pressure and Gravity Casting method. In these parts with complex geometries; 
The areas of the oil gallery, water jacket, intake and exhaust manifold regions, which are shaped 
with sand cores, are purified from sand cores by post-casting processes. 

It is essential that the part be free of burrs, dust, sand and machining chips left on the inner and 
outer surfaces of the cylinder head by all these casting and post-casting processes. In mass 
production conditions, general or part-specific washing machines are used for this, and part 
cleaning is provided in line with the customer's request. 

When the cylinder head part in question was washed with water in general-purpose washing 
benches, the desired cleaning values could not be achieved, instead, a special washing process 
based on washing with water was developed, trial studies were carried out and machine design 
was started. 
It was ensured that the mechanical structure and automation system were capable of obtaining 
CE qualification, and consultancy service was received in this regard. 

In the first washing trials, customer cleaning criteria could not be met in some regions, and 
improvements were made in the process and system mechanical design for these regions. For 
areas with complex geometry that are difficult to access and where machining chips get stuck, 
these problems have been eliminated by using nozzles that allow water spraying at appropriate 
pressure and flow rate, and the desired cleaning criteria are met. At the end of the final 
improvements, CE certification processes were completed. 

Instead of purchasing imported and high-cost machinery, the machine that we manufactured at 
a much lower cost as a result of the work of our R&D Center team has been put into use in mass 
production. 

Keywords:  
Cyclinder Head, Pressured Washing, Industialized Washing Machine 
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ÖZET  
5xxx alüminyum alaşımları sahip oldukları özgül dayanım, düşük ağırlık, yüksek korozyon ve 
uygun yorulma direnci ile havacılık, denizcilik ve otomotiv endüstrisindeki yapısal uygulamalarda 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle tasarımdaki sızdırmazlık ve ağırlık azaltma kriterleri 
dikkate alındığında, farklı kalınlıklarda ve şekillerdeki alüminyum levhaların hızlı ve güvenli bir 
şekilde ergitme kaynağı yöntemleri ile birleştirilmeleri büyük önem taşımaktadır.  
Her ne kadar 5xxx alüminyum alaşımları ergitme kaynağı yöntemleri ile birleştirilmeye uygun 
olsalar da bu alaşımların ergitme kaynak yöntemleri ile birleştirilmesinde kaynak kabiliyetini 
etkileyen pek çok önemli husus vardır. Alüminyumun kaynak kabiliyetini etkileyen bu fiziksel 
özellikler; yüksek ısıl iletkenlik, yüksek katılaşma büzülmesi, yüzeyde oksit oluşumu, yüksek 
termal genleşme katsayısı, erimiş durumdayken hidrojenin yüksek çözünürlüğü, nispeten geniş 
katılaşma-sıcaklık aralıkları olarak verilebilir.   
Bu etkiler nedeniyle Alüminyum ve alaşımları için genellikle güç yoğunluğu yüksek ve koruyucu 
gaz olarak asal gaz kullanılan Tungsten İnert Gaz (TIG) ve Metal İnert Gaz (MIG) kaynağı gibi 
geleneksel kaynak yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde yukarıda verilen hususlar 
dikkate alındığında dahi kaynak dolgusu ve ısı tesiri altındaki bölgede (ITAB) iri taneli içyapılar 
meydana gelmektedir. İri tane oluşumunun engellenmesi için lazer kaynağı gibi enerji yoğunluğu 
daha yüksek yöntemler ile birleştirmeler gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bu yöntem 
kullanıldığında ise tane boyutunun küçülmesine rağmen birleşme bölgesinde dendrit yapının 
oluştuğu ve sıcak çatlak oluşumu riskinin ise daha da arttığı tespit edilmiştir. 
Alüminyum kaynağında kaynak bölgesinde oluşan iri taneli yapının kaynak bağlantısının 
mukavemetini olumsuz yönde etkilediği bilinen bir olgudur. Bu nedenle bölgede meydana 
gelecek bir tane incelmesi hem bağlantının mukavemetini (bu durum özellikle düşük sıcaklıklarda 
daha da önemlidir) ve hem de şekil değiştirme kabiliyetini önemli ölçüde arttıracaktadır. Bir katı 
hal yöntemi olan sürtünme karıştırma prosesi (SKP) ile tane inceltme işlemi alternatif yöntemlere 
göre daha ucuz ve basittir. Yöntemin çevreci olması ve geri dönüşüm avantajları mikroyapısal 
modifikasyon için tercih edilmesini sağlamaktadır. 
Çalışmamızda, TIG kaynak yöntemi ile birleştirilmiş 5754-H111 Al alaşımının kaynak bölgesindeki 
içyapı çift pasolu sürtünme karıştırma prosesi ile modifiye edilmiştir. Buna ilaveten, SKP ile 
modifikasyon için parametre çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. SKP’nin kaynak dikişindeki 
modifikasyonu metalografik olarak araştırılmış, SKP öncesi ve sonrası kaynak bölgesinin sertlik 
profilleri ve mekanik davranışları da karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, SKP 
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sonrası kaynak bölgesinin ince taneli iç yapıya ve daha homojen sertlik profiline sahip olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca SKP ile sünekliğin belirgin şekilde arttığı da tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: TIG kaynağı, Sürtünme karıştırma prosesi, AA5754-H111, İçyapı 
modifikasyonu 

ABSTRACT 

5xxx aluminum alloys are widely used for structural applications in aerospace, marine, and 
automotive industries with their specific strength, low weight, high corrosion, and favorable 
fatigue resistance. Especially considering the impermeability and weight reduction criteria in the 
design, quick and safe joining of aluminum sheets having different thicknesses and shapes by 
fusion welding methods has great importance. 
Although 5xxx aluminum alloys are suitable for joining by fusion welding methods, there are 
many important issues affecting the weldability when joining these alloys by fusion welding 
methods. These physical properties that affect the weldability of aluminum are high thermal 
conductivity, high solidification shrinkage, oxide formation on the surface, high thermal 
expansion coefficient, high solubility of hydrogen in the molten state, relatively wide 
solidification-temperature ranges. 
Due to these effects, conventional welding methods such as Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) 
and Metal Inert Gas (MIG) are generally used for aluminum and its alloys, which have high power 
density and use inert gas as shielding gas. In these methods, even when the mentioned issues 
are taken into account, coarse-grained microstructures occur in the weld zone and in the heat-
affected zone (HAZ). In order to prevent the formation of coarse grains, joining can be performed 
with methods with higher energy density such as laser welding. However, when this method is 
used, it has been determined that dendrite structure is formed in the weld region despite the 
decrease in grain size, and the risk of hot crack formation increases. 
It is a known fact that the coarse-grained structure formed in the weld zone in aluminum welding 
adversely affects the strength of the weld joint. Therefore, grain refining in the region will 
significantly increase both the strength of the joint (this is especially important at low 
temperatures) and its deformation ability. Grain refinement with the friction stir process (FSP), 
which is a solid-state method, is cheaper and simpler than alternative methods. The 
environmental friendliness and recycling advantages of the method make it preferred for 
microstructural modification. 
In our study, the microstructure in the weld zone of 5754-H111 Al alloy joined by TIG welding 
method was modified by the double-pass friction stir process. In addition, parameter studies for 
modification with FSP were also carried out. The modification of FSP in the weld seam was 
investigated metallographically, the hardness profiles and mechanical behaviors of the weld 
zone before and after FSP were also investigated comparatively. The obtained results show that 
the weld zone after FSP has a fine-grained microstructure and a more homogeneous hardness 
profile. In addition, it was also determined that the ductility of FSP increased significantly. 

Keywords: TIG welding, Friction stir processing, AA5754-H111, Microstructure modification 
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ÖZET 

Bir nesnenin hareketini sağlamak için gerekli kuvvetin kablolar ile uygulandığı paralel 
mekanizmalar kablo ile sürülen paralel robotlar (KSPR) olarak adlandırılmaktadır.  Bu robotlar 
genellikle bir uç işlemci, bu uç işlemciye bağlı kablolar ve kabloların gerilme kuvvetini ve 
uzunluğunu ayarlamak için kullanılan zemine bağlı bir vinç sisteminden meydana gelmektedir. 
Kabloların uzunluğunun ayarlanması ile uç işlemcinin çalışma uzayı içerisinde konum denetimi 
gerçekleştirilmektedir. Kabloların sadece çekme kuvveti uygulayabilmesi, doğrusal olmayan 
bağlaşık dinamikler ve paralel yapı bu robotların denetiminde zorlu sorunlar ortaya 
çıkarmaktadır. Literatürde birçok denetim yöntemi, bu sorunların üstesinden gelmede KSPR 
denetimi için sunulmuştur. Model tabanlı denetim yöntemlerinin yanı sıra model gerektirmeyen 
farklı denetim yöntemleri incelenmiştir. KSPR’nin doğrusal olmayan dinamikleri için model 
tabanlı olmayan denetim yöntemleri denetçi tasarımı açısından kolaylık sağlamaktadır. Son 
zamanlarda sıklıkla kullanılan akıllı yöntemler KSPR’lerin denetimi için de oldukça uygundur. Bu 
çalışmada, düzlemsel bir KSPR’nin konum denetimi için model gerektirmeyen akıllı PID (i-PID) 
yöntemi sunulmuştur. İ-PID yöntemi, sadece denetim girdisi ve sistem çıktısının bilenmesi ile kısa 
zaman aralığı için yerel bir modelin sürekli yenilenmesi esasına dayanmaktadır. Anlık yerel 
modelin kullanılması ile sistem için denetim girdisi oluşturulmaktadır. Sadece girdi-çıktı davranışı 
ile belirlenen yerel model sayesinde sistemin matematiksel modeline gerek duyulmamaktadır. 
Böylece denetçi kısa zamanda tasarlanabilmekte ve az sayıdaki denetçi parametreleri ile uygun 
bir denetim cevabına ulaşmak kolaylaşmaktadır. Yapılan çalışmalarda düzlemsel bir KSPR’nin i-
PID denetçi kullanılarak referans izleme başarımı benzetim ortamında incelenmiştir. Elde edilen 
sonuçlar, KSPR’lerin denetiminde i-PID yönteminin başarılı olduğunu göstermektedir. İ-PID 
yöntemi hem tasarım kolaylığı hem de denetim parametrelerinin kolayca ayarlana bilirliği 
açısından diğer yöntemler ile kıyaslandığında doğrusal olmayan KSPR dinamiklerinin 
denetiminde avantaj sağlamıştır. Gelecek çalışmalarda i-PID yöntemi deneysel olarak KSPR 
denetiminde uygulanacaktır.  
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ABSTRACT 

Parallel mechanisms in which the necessary force is applied with cables to provide the 
movement of an object are called cable-driven parallel robots (CDPRs). These robots usually 
consist of an end-effector, cables connected to the end-effector, and a winch system attached 
to the base used to adjust the tension and length of the cables. Position control of the end-
effector in the workspace is provided by adjusting the length of the cables. The fact that the 
cables can only carry tensioning force, nonlinear coupled dynamics, and parallel structure pose 
challenging problems in the control of these robots. In the literature, several control methods 
have been presented to overcome these problems. Besides the model-based control methods, 
various model-free control methods are examined. Model-free control methods provide 
convenience in terms of controller design to overcome the nonlinear dynamics of the CDPR. 
Intelligent methods, which have been frequently used recently, are also suitable for controlling 
CDPRs' dynamics. This study presents a model-free intelligent PID (i-PID) method for position 
control of a planar CDPR. This method is based on continuously updating local modelling in short 
time intervals with only the knowledge of the system input-output behavior. By using the local 
model, the control input is computed for the system. Thanks to the local model determined only 
by the input-output behavior, the mathematical model of the system is not required. Thus, the 
controller can be designed quickly, and it is easier to reach an appropriate control response with 
a small number of controller parameters. In this study, the reference tracking performance of a 
planar CDPR using the i-PID controller was examined in a simulation environment. The results 
show that the i-PID controller successfully controls the dynamics of the CDPR. The i-PID method 
has presented an advantage in controlling nonlinear CDPR dynamics compared to other 
methods in terms of ease of design and easy adjustment of control parameters. In future studies, 
the i-PID method will be applied experimentally for the CDPR control. 

Keywords: i-PID, intelligent control, model-free control, cable-driven parallel robot, 
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ÖZET 

Elektro-hidrolik sistemler tarım, imalat, havacılık, inşaat makinaları, v.b. birçok endüstriyel 
uygulamalarda dayanıklılığı ve yüksek kuvvet çıktısı üretebilmesi sebebiyle yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Fakat bu sistemlerin dinamik özellikleri, sürtünmeler, valf açıklıklarının akış 
özellikleri, valf ölü bölgesi ve yağ sıkıştırılabilirliğinden dolayı doğrusal değildir ve kontrolcü 
tasarımı zordur. Hidrolik servo sistemlerin kontrol etmek için kullanılan en yaygın yöntem 
doğrusallaştırılmış model kullanılarak tasarlanan PID, LQR, H∞ ve doğrusal uyarlamalı 
kontrolcülerdir. Bu kontrolcüler sistemin doğrusal olmayan dinamiğine etki edemediği için 
performansları çok sınırlıdır. Diğer yaklaşımlar ise uyarlamalı kontrol ve değişken yapılı kontrol 
gibi doğrusal olmayan kontrolcülerdir. Bu kontrolcülerin de tasarımı zordur ve özellikle gerekli 
ölü bölgenin doğru ayarlanmaması kontrolcü performansını olumsuz etkilemektedir. Bu 
çalışmada asimetrik bir piston, oransal valf, ve sabit deplasmanlı bir pompa içeren elektro-
hidrolik bir sistemin konum kontrolü için pekiştirmeli öğrenmeden yararlanılmıştır. Bu amaçla, 
pekiştirmeli öğrenme yapısının eğitimi için elektro-hidrolik sistemin doğrusal olmayan 
matematiksel modeli geliştirilmiş ve benzetim ortamında eğitimler gerçekleştirilmiştir. 
Pekiştirmeli öğrenme yöntemi olarak sürekli kontrol uzayında etkin bir yaklaşım olan derin 
deterministik politika gradyanı (Deep deterministic policy gradient, DDPG) tercih edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: elektro-hidrolik, pekiştirmeli öğrenme, derin deterministik politika gradyanı, 
DDPG.  
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Position Control of an Electro-Hydraulic System Using Deep 
Reinforcement Learning 

ABSTRACT 

Electro-hydraulic systems are widely used in many industries such as agriculture, manufacturing, 
aviation, construction, machinery, etc. due to their durability and ability to produce high force 
output. However, the dynamic properties of these systems are higly non-linear due to friction, 
flow characteristics of valve openings, valve dead zone and oil compressibility, which make 
controller design challenging. The most common methods used to control hydraulic servo 
systems are PID, LQR, H∞ and linear adaptive controllers most of which are designed using the 
linearized models. Since these controllers cannot cover the nonlinear dynamics of the system, 
their performance is very limited. Other approaches are nonlinear controllers such as adaptive 
control and variable structure control. These controllers are also difficult to design, and 
especially if the required dead zone is not set correctly, it negatively affects the controller 
performance. In this study, deep reinforcement learning is used for position control of an 
electro-hydraulic system, which includes an asymmetrical piston, proportional valve, and a fixed 
displacement pump. A non-linear mathematical model of the electro-hydraulic system is derived 
for the training of reinforcement learning structure. The trainings are carried out in a simulation 
environment using the nonlinear model of the system. Deep deterministic policy gradient 
(DDPG), which is an effective approach in continuous control space, is preferred as a the policy 
of the reinforcement learning.  

Keywords: electro-hydraulics, reinforcement learning, deep deterministic policy gradient, 
DDPG.  
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ÖZET 

Kompozit malzemeler son yıllarda birçok endüstriyel alanda üstün özellikleri nedeniyle rağbet 
görmektedir. İçerdikleri takviye tipine göre sınıflandırılabilen kompozit malzemelerin yapısal 
modellenmesinde ciddi zorluklarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca üretim esnasında ve serviş koşulları 
altında malzemelerde gelişen hasarların tespit edilmesi ve yorumlanması önemlidir. Özellikle 
heterojen olarak matris faz içerisinde dağılan parçacık takviyeli kompozitlerin karakterize 
edilmesi geleneksel yöntemlerle mümkün değildir. Micro-Computed Tomografi (Micro-CT) 
numuneye zarar vermeden tüm iç yapının belirlenebildiği tahribatsız muayene yöntemidir. 
Micro-Ct’den elde edilen piksel boyutlu kesitsel numuneler bir dizi görüntü işleme adımlarından 
geçirilerek modellenebilmektedir. Bu çalışmada, kompozitlerin ve eklemeli imalat yoluyla 
üretilen malzemelerin Micro-CT yoluyla modellenmesine odaklanılmış ve konu ile ilgili çalışmalar 
derlenmiştir. Ayrıca bu yapılarda karşılaşılan yönlenmeler, dispersiyonlar ve boşluklar 
değerlendirilmiştir. Bu gelişmeler ışığında, Micro-CT yöntemiyle kompozitlerin modellenmesi 
çeşitli sınırlamaları ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Micro-Ct, Tahribatsız muayene testi, Kompozitler, Metal eklemeli imalat, 
Karakterizasyon 

ABSTRACT 

Composite materials have been high attention in many industrial areas in recent years due to 
their superior properties. Serious challenges are encountered in the structural modeling of 
composite materials, which can be classified according to the type of reinforcement contain. In 
addition, it is important to detect and evaluate the damages that develop in materials during 
production and under service conditions. Particularly, it is not possible to fully characterize 
particle-reinforced composites heterogeneously dispersed in the matrix phase with 
conventional methods. Micro-Computed tomography (micro-CT) is a non-destructive testing 
method in which the entire internal structure can be determined without damaging the sample. 
Pixel-sized cross-sectional samples obtained from Micro-Ct can be modeled by going through a 
series of image processing steps. In this study, the modeling of composites and materials 
produced by additive manufacturing method was focused on by Micro-Ct and previous studies 
were summarized, as well as the orientations, dispersions, and pores encountered in these 
structures were evaluated. In the light of these developments, the modeling of composites with 
the Micro-Ct method has the potential to eliminate various limitations. 

Keywords: Micro-CT, Non-destructive testing, Composites, Metal additive manufacturing, 
Characterization 
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ÖZET 

Büyük kapasiteli hidroponik tarım sistemlerinde iş gücünün fazla olması, bu sistemlerin 
maliyetlerini arttırmaktadır. Bu sistemlerde tohum yıkama, tepsi yıkama, tepsilere belirlenen 
miktarda tohum doldurma, sistemin sulaması olmak üzere yapılması gereken işler temelde bu 
şekilde listelenebilir. Günlük 500 kg taze ot kapasiteli bir sistemde listelenen işlerin 
tamamlanması için 8-10 işçi çalışması gerekmektedir. Listelenen işlerin otomatikleştirilmesi ile iş 
gücünden büyük bir tasarruf sağlanarak yatırım maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hidroponik, Tarım, Otomasyon, Maliyet. 

ABSTRACT 

The high labor in large-capacity hydroponic farming systems increases the costs. . In these 
systems, the tasks that need to be completed daily, such as washing seeds, washing trays, filling 
the trays with the specified amount of seeds, and watering the system can basically be listed in 
this way. 8-10 workers are required to complete the works listed in a system with a daily capacity 
of 500 kg of fresh fodder. By automating the listed works, it is aimed to reduce investment costs 
by providing a saving in labor. 

Keywords: Hydroponics, Agriculture, Automation, Cost. 
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ÖZET 

Kablo ile sürülen paralel robotlar (KSPR) uç işlemci hareketini rijit uzuvlar yerine kablolar ile 
sağladığından, geniş çalışma alanı ve yüksek hız gerektiren uygulamalarda kullanımları 
yaygınlaşmaktadır. Uç işlemcinin çalışma alanı içerisinde istenilen koordinat ve oryantasyonu 
sağlayabilmesi için KSPR’nin hassas konum kontrolü gerekmektedir. KSPR’ler basma kuvveti 
üretemezler ve sadece çekme kuvveti uygulayabilir. Ayrıca doğrusal olmayan bağlaşık 
dinamikleri bu robotların denetimini güçleştirmektedir. Bu çalışmada 4 kablo ile sürülen 
tamamen sınırlandırılmış düzlemsel bir KSPR’nin konum denetimi gerçekleştirilmiştir. KSPR 
dinamik denklemleri Newton’un ikinci yasası ile elde edilmiştir. Kontrolcü olarak kesir dereceli 
PD kullanılmıştır. Kesir dereceli PD yöntemi geleneksel PD denetçiye göre türev mertebesini 
kesirli olarak ayarlamaya imkân tanımakta ve böylece denetçi tasarım parametre sayısını bir 
artırmaktadır. Böylelikle daha hassas takip cevapları elde edilebilmektedir. Tasarlanan kesir 
dereceli PD denetçi benzetim ortamında KSPR üzerinde denenmiştir. Deneysel çalışmalarda 
kontrolcü geri besleme sinyali olarak kullanılacak olan uç işlemci pozu (x, y, ϕ) direk olarak 
ölçülemediği varsayılmıştır. Uç işlemci pozunun tahmini için kablo uzunluklarının ölçüldüğü 
kabulü yapılarak ve robotun ileri kinematik denklemlerinin çözümünden elde edilmiştir. Kesir 
dereceli PD denetçinin cevabı, klasik PD kontrolcü ile elde edilen takip cevapları ile 
karşılaştırılmıştır. Benzetim sonuçları kesir dereceli PD denetçinin PD denetçiye göre KSPR’nin 
konumlandırma performansını iyileştirdiği görülmüştür.    

Anahtar Kelimeler: Kesir dereceli denetim, FOPID, PID, Kablo ile sürülen paralel robot, 
Manipülatör.  
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Fractional Order PID Control of a Cable-driven Parallel Robot 

ABSTRACT 

Since cable-driven parallel robots (CDPRs) provide the movement of the end-effector with cables 
instead of rigid links, their use is becoming widespread in applications that require large 
workspace and high speed. In order for the end-effector to provide the desired coordinate and 
orientation within the working area, precise position control of the CDPR is required. CDPRs 
cannot produce compressive force and can only apply tensile force. In addition, their non-linear 
coupled dynamics make the control of this class of robots difficult. In this study, position control 
of a fully constrained planar CDPR driven by four cables has been performed. The dynamical 
equations of the CDPR have been derived from Newton's second law of motion. Fractional order 
PD control has been used as the control method. As the fractional-order PD control allows to set 
the order of the derivative fractionally compared to the conventional PD controller, it provides 
one more degree of freedom in the controller design parameter. As a result, more precise 
positioning performance results can be obtained compared to classical PD control. The designed 
fractional PD controller has been tested on the CDPR in the simulation environment. It is 
assumed that the end-effector pose (x, y, ϕ) to be used as the controller feedback signal in the 
experimental studies cannot be measured directly. To estimate the end-effector pose, the cable 
lengths are assumed to be measured and then used in the solution of the robot's forward 
kinematic equations. The response of the fractional-order PD controller has been compared with 
that obtained from the conventional PD controller. The simulation results show that the 
fractional-order PD controller improved the positioning performance of the CDPR compared to 
the PD controller. 

Keywords: Fractional order control, FOPID, PID, Cable-driven parallel robot, Manipulator. 
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ABSTRACT 

Building systems have unique structural behavior. In addition to the apparent material 
properties used in the formation of this behavior, the geometric shape is also of great 
importance. In this study, the stresses and vibration in the bar brick, which is used 
especially in stocking products and knitted in the form of chimney were examined. Finite 
elements analysis was used as a research method. Cement was used in standard properties as 
filled bar brick and intermediate filling material for the building system created in a large 
circular formation and short knitting height. The ideal behavior of the materials was taken into 
account and a fully elastic solution was made. As a result of the examination, the effect of the 
knitting sequence on the natural frequency was low, as the reason for this, it was seen that 
the structure exhibited a very tough behavior against deformation. The fillings between the 
bricks knitted in the same layer are designated as places of stress density formation. The total 
deformation in the natural frequency band is up to 1.4 times. The stress values appear in the 
brick and symmetrical distribution of the brick were affected by the knitting line. The 
results were discussed on the findings. 

Keywords: Brick knitting, Chimney profile, Vibration, Stretching 
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ÖZET 

İnsanoğlu farklı parçaların birleştirilmesi konusunda geçmişten günümüze birçok yöntem 
kullanmışsa da kaynak prosesi bu birleştirme yöntemleri içerisinde en yaygın kullanılan 
bütünleştirme tekniklerinin başında gelmektedir. İmalat endüstrisi başta olmak üzere hemen 
hemen tüm sektörlerde her geçen gün kaynak teknolojilerine duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu 
durum sonucunda çalışanların kaynak işlemleri süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları 
giderek önem kazanmaktadır. Farklı işletmelerdeki yerinde incelemelerimiz neticesinde kaynak 
işlerindeki artan istihdama rağmen genel olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine yeterince 
uyulmadığı tespit edilmiştir. Çalışmamızda kaynak operatörlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından 
mevcut durumları incelenmiş olup ülkemiz iş güvenliği kültürüne katkı sağlaması adına konu ile 
ilgili görüş ve önerilerimiz ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kaynak Prosesi, Kaynak Operatörü, İş Güvenliği, İş Sağlığı, İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

ABSTRACT 

Although mankind has used many methods for joining different parts from the past to the 
present, the welding process is one of the most widely used integration techniques among these 
joining methods. The need for welding technologies is increasing day by day in almost all sectors, 
especially in the manufacturing industry. As a result of this situation, occupational health and 
safety practices are becoming increasingly important in the welding processes of the employees. 
As a result of our on-site investigations in different enterprises, it has been determined that 
occupational health and safety measures are not adequately complied with, despite the 
increasing employment in welding works. In our study, the current situation of welding 
operators in terms of occupational health and safety has been examined and our opinions and 
suggestions have been put forward in order to contribute to the occupational safety culture of 
our country. 

Keywords: Welding Process, Welding Operator, Occupational Safety, Occupational Health, 
Occupational Health and Safety 
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ÖZET  
 
Bu çalışmada yapısal olarak farklı bir damla kanat geometrisi modellenmiş ve mekanik davranışı 
sonlu elemanlar yöntemi dahilinde bilgisayar destekli inceleme yazılımı ile araştırılmıştır. Damla 
geometrisi uçları birisi büyük ve diğeri küçük dairelerden oluşmaktadır. Aralarında doğrusal çizgi 
profilleri bulunmaktadır. Plaka yapısı ile modellenen kanat geometrisinde çökmenin önlenmesi 
için katı cisim yapısında bir profil oluşturulmuş ve etkisi araştırılmıştır. Kanat uzunluğunun ve 
kanadı kaplayan plaka kalınlığının etkisi incelenerek sonuçlarda gösterilmiştir. Standard 
özelliklerde çelik kanat ve için profil malzemesi olarak tanımlanmıştır. Kanat üstüne uygulanan 
basınç yüklemesi altında yapılan static incelemelerde kanat uzunluğu ile oluşan dikey 
deformasyonun doğrusal olmadığı, artan kanat plaka kalınlığı ile meydana gelen gerilmelerin 
azalarak azalan bir fonksiyon oluşturduğu belirlenmiştir. Kanat içi destekte oluşan gerilmeler 
mesnet bölgesinde yoğun olmakla birlikte, büküm yerlerinde de yoğun şekildedir. 
 
Anahtar Kelimeler: kanat, levha, yüzey basıncı, stres 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, a structurally different drop wing geometry was modeled and its mechanical 
behavior was investigated with computer aided analysis software within the finite element 
method. The tip of the drop wing geometry consists of one large and the other small circles. 
There were linear line profiles between them. In order to prevent collapse in the wing geometry 
modeled with the plate structure, a profile in the rigid body structure was created and its effect 
was investigated. The effect of the wing length and the plate thickness covering the wing was 
examined and shown in the results. It was defined as the profile material for the steel blade and 
for the standard features. In the static examinations carried out under the pressure loading 
applied on the wing, it was determined that the vertical deformation caused by the wing length 
was not linear, and the stresses that occur with the increasing wing plate thickness form a 
decreasing function. The stresses that occur in the inside of the wing support were intense in 
the support area, but also in the bending areas. 
 
Keywords: wing, plate, surface pressure, stress. 
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ÖZET  
 
Bu çalışmada 6 adet eşdeğer uzaklık mesafesine sahip cıvatalar ile bağlanmış bir boru bağlantısı 
için destek manşonu eklemesinin etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonlu elemanlar 
incelemelerinde yaygın olarak kullanılan bir paket program ile gerçekleştirilmiştir. Civatalar ve 
bağlantı için kullanılan ağız geometrisi analiz kolaylığı açısından basitleştirilmiştir. Malzeme 
olarak modellerde standard özelliklerde çelik kullanılmış ve statik çözümlemeler yapılmıştır. 
Bağlantının çalışma koşullarında en çok karşılaşabileceği etkenler olan; borular arası eksenel 
çekme, boru içi iç basınç ve uygulanan bir moment ile eğilme etkisi araştırılmıştır. Ayrıca 
cıvatalara uygulanabilen ön-yükleme koşulu çekme durumu için 6 cıvatanın tümüne, eğilme 
durumu için çekmeye maruz kalan 3 cıvataya deplasman şeklinde uygulanmıştır. Sonuçlarda tüm 
farklı yükleme koşullarında bağlantı bölgesi gerilmelerin yoğunlaştığı bölge olarak belirlenmiş ve 
uygulanan destek manşonunun gerilmeleri azalma konusunda fayda göstermediği görülmüştür. 
Cıvatalara uygulanan ön yüklemenin gerilmeleri arttırdığı belirlenmiştir. Ön yükleme sadece 
eğilme davranışında sınırlı bir değerde pozitif etki yapmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: boru bağlantısı, cıvata, stres, iç basınç. 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the effect of adding a support sleeve for a pipe connection with 6 bolts of 
equivalent distance was investigated. The research was carried out with a package program that 
is widely used in finite element analysis. The lip geometry used for bolts and connection has 
been simplified for ease of analysis. As a material, steel with standard features was used in the 
models and static analyzes were made. Factors that the connection may encounter most in 
operating conditions; The axial tension between the pipes, the internal pressure within the pipe 
and the bending effect with an applied moment were investigated. In addition, the pre-loading 
condition applicable to the bolts was applied as displacement to all 6 bolts for tensile condition 
and to 3 bolts subjected to tension for bending condition. In the results, the connection region 
was determined as the region where the stresses were concentrated under all different loading 
conditions and it was seen that the applied support sleeve did not show any benefit in reducing 
the stresses. It was determined that the preload applied to the bolts increased the stresses. 
Preloading only had a limited positive effect on the bending behavior. 
 
Keywords: pipe connection, bolt, stress, internal pressure. 
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ÖZET 

Alüminyum ve alaşımlarına uygulanan tane inceltme işlemi uzun süredir endüstriyel olarak 
kullanılan bir işlemdir. Ticari olarak alüminyumun titanyum ve bor ile ön alaşımlandırılması ile 
üretilen master alaşımlar kullanılmaktadır. Şuana kadar mekanizması kesin olarak 
açıklanamamakla birlikte en genel varsayım master alaşım içerisinde yer alan intermetalik 
bileşikleri sıvı alüminyum içerisinde tane inceltici olarak davrandığı yönündedir. Alüminyum 
alaşımlarına uygulanan bu işlem sonucu sadece malzemenin tane boyutunda bir küçülme değil 
ayrıca alaşımın dökülebilirliği, mekanik ve korozif özeliklerinde de önemli iyileştirmeler elde 
edilmektedir. Ticari olarak yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen her geçen gün artan kalite 
ihtiyacı sonucu hem endüstriyel hem de özellikle mekanizması ve performansındaki 
iyileştirmelere yönelik akademik çalışma sayısında artış yaşanmaktadır.  
Bu çalışmada ise Etial 180 alaşımının tane inceltme performansının incelenmesi ve tane 
inceltme mekanizmasının anlaşılması için toz metalürjisi yöntemi ile üretilen tane incelticiler 
kullanılmış ve ticari olarak kullanılan tane incelticiler ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada Al25Ti, 
Al25B, Al5Ti1B ve Al5Tİ5B kompozisyonlarına sahip 4 farklı tane inceltici tasarımı yapılmış ve 
farklı sıcaklıklarda sinterlenmiştir. Akabinde elektrik direnç fırını içerisinde ergitilen Etial 180 
alaşımı içerisine ilave edilerek 15 dakika sonunda ve 740 oC’de önceden hazırlanan kum 
kalıplara dökülmüştür. Standart numune hazırlama işlemlerine göre hazırlanan numunelere 
mikro yapısal incelemeler, tane boyut ölçümü ve sertlik testi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre toz metalurjisi ile üretilen tane incelticilerin alaşımın tane boyutunu azaltmada 
etkili olduğu özellikle tane inceltici içerisindeki bor oranının artması ile tane inceltme 
performansının arttığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Alaşımları, Al-Si Alaşımları, Toz Metalurjisi, Tane İnceltme, 
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ABSTRACT 
 
Grain refinement applied to aluminum and its alloys is a process that has been used 
industrially for a long time. Master alloys produced by pre-alloying aluminum with titanium 
and boron are used commercially. Although the mechanism has not been clearly explained 
until now, the most general assumption is that the intermetallic compounds in the master 
alloy act as grain refiners in liquid aluminum. As a result of this process applied to aluminum 
alloys, not only a reduction in the grain size of the material is achieved, but also significant 
improvements in the castability, mechanical and corrosive properties of the alloy. Although it 
is widely used commercially, there is an increase in the number of academic studies, both 
industrially and especially for improvements in its mechanism and performance, as a result of 
the increasing need for quality. 
In this study, grain refiners produced by powder metallurgy method were used to examine the 
grain refinement performance of the Etial 180 alloy and to understand the grain refinement 
mechanism and compared with commercially used grain refiners. In the study, 4 different grain 
refiners with Al25Ti, Al25B, Al5Ti1B and Al5Ti5B compositions were designed and sintered at 
different temperatures. Afterwards, Etial 180 alloy melted in the electric resistance furnace 
was added to the mixture and poured into the sand molds prepared before at 740 oC at the 
end of 15 minutes. Microstructural examinations, grain size measurement and hardness tests 
were performed on the samples prepared according to standard sample preparation 
procedures. According to the findings, it has been observed that the grain refiners produced by 
powder metallurgy are effective in reducing the grain size of the alloy, especially with the 
increase of the boron ratio in the grain refiner, the grain refinement performance increases. 
  
Keywords: Aluminum Alloys, Al-Si Alloys, Powder Metallurgy, Grain Refinement, Hardness 
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ÖZET 

Sanayide toz metalürjisinin kullanımı hızlı üretim yapılabilmesi, ek işlem gerektirmemesi ve 
üretim kolaylığı gibi özellikleri sayesinde gün üretim geçtikte artmaktadır. Toz metalürjisinde toz 
birleşiminin içerisine belli oranda takviye malzemeleri eklenebilmektedir. Grafen Nanoplate 
(GNP) bu takviye malzemelerinden biridir. Güncel çalışmalar incelendiğinde GNP, matris 
malzemelerinin içerisine farklı üretim metotları ile eklenebildiği ve eklendiği hemen hemen her 
metalin mekanik özelliklerini geliştirdiği gözlemlenmiştir. Bu derleme çalışmasında sanayide 
kullanımı yoğun olan Mg, Cu, Al, Zn, Si gibi maddelerin farklı üretim metotlarıyla üretim süreci, 
toz matrislerinin içerisine farklı değerlerde GNP katkısı eklendiğinde mekanik özellikleri 
üzerindeki değişim incelenmiştir. İncelenen bu sonuçlar kendi aralarında kıyaslanmış ve GNP 
takviyesinin avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Grafen Nanoplate (GNP), Toz Metalurjisi, Nano malzemeler 

ABSTRACT 

Today, due to its rapid and ease of production feature, the use of powder metallurgy has 
increased considerably. In powder metallurgy, a certain amount of additives can be added to 
the powder combination. Graphane Nanoplate (GNP) is one of these additives. When recent 
studies investigated, it has been seen that GNP additives improve the mechanical properties of 
all materials. In this review study, the production process of materials such as Mg, Cu, Al, Zn, Si 
which are used extensively in the industry, with different production methods, and the change 
in their mechanical properties when different values of GNP additives are added to the powder 
matrix are examined. These examined results are compared among themselves and the 
advantages and disadvantages of GNP additive are discussed. 

Keywords:  Graphene Nanoplate (GNP), Powder Metallurgy, Nanomaterials 
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ABSTRACT 
 
Solar energy is one of the most applicable renewable energies. Parabolic trough collectors (PTCs) 
are known as the widely used collectors in solar energy technology. The performance of these 
systems is the focal point of the researchers. There are operational and environmental 
parameters influencing the thermal performance of the parabolic trough collectors, which make 
the problem more complicated. The performance of these systems is determined using many 
different techniques. The studies mostly were based on analytical modeling and solving the 
corresponding model using conventional iterative approaches or optimization algorithms. In the 
current study, a Bayesian Regularized Neural Network (BRNN) is utilized for the prediction of the 
performance of the system. For this aim, the beam radiation, wind speed, ambient temperature, 
and fluid inlet temperature are considered as input data. On the other hand, the thermal 
efficiency of the PTC is considered as the output data. The experimental data for regression 
analysis are taken from the reported data by Sandia National Laboratory (SNL). Consequently, 
the main target of the current study is training the experimental data of the system for the 
prediction of the performance of the system without a need for extra analytical modeling and 
solving techniques. Achieved results indicate that the BRNN could be promisingly applied for 
predicting the performance of the PTC system which contains complexity due to its nonlinear 
relationship between the input and output data. In addition, the results of the new approach 
are feasible and in comparison with results obtained using other algorithms are more accurate. 
 
 
Keywords: Neural Network, Data Analysis, Parabolic Trough Collectors 
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ÖZET  
 
Kesirsel diferansiyel denklemler, karmaşık stokhastik fiziksel sistemleri ve anormal fenomenleri 
tarif etmek için yaygın olarak kullanılır ve uzun-bellek etkilerinin ve yerel-olmayan karakterin 
hesaba katılmasına olanak sağlar. Bu çalışmada, kesirsel genelleştirilmiş Langevin denklemi ile 
tanımlanan bir fiziksel sistemin dinamik davranışı ele alınmış ve söz konusu fiziksel sistem için bir 
kümülatif mekanizma önerilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Kesirsel genelleştirilmiş Langevin denklemi, stokhastik fiziksel sistemler, 
kümülatif mekanizma         
  
 
 

ABSTRACT 
 
Fractional differential equations are widely used to describe complex stochastic physical 
systems and anamolous phonemena and allow one to take into account long-memory effects 
and non-local character. In this study, the dynamical behaviour of a physical system described 
by a fractional generalized Langevin equation is considered and a cumulative mechanism for the 
physical system in question is proposed. 
 
Keywords: Fractional generalized Langevin equation, stochastic physical systems, cumulative 
mechanism 
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ÖZET  
 
Dış iskelet teknolojisi, fiziksel rehabilitasyonlarda kullanılacak önemli ilkeleri bünyesinde 
barındırır. Çeşitli rehabilitasyon türleri için daha hızlı, uygun maliyetli ve uygulanabilir bir tedavi 
sunar. Amacımız, kol rehabilitasyonlarına odaklanarak, mekanik olarak tasarlanmış özel bir üst 
ekstremite dış iskeleti üzerinde PID kontrol algoritması ile hasta odaklı en güvenilir tedavi yolunu 
tespit etmektir. 
 
Bu makale, kolda egzersiz tedavisine ihtiyaç duyan hedef hastaların ihtiyacına uygun en iyi 
kontrol algoritmasını bulmak için ileri düzey PID kontrol algoritması ve üst düzey mekanik 
tasarım ile robotik tedaviyi belirlemenin kapsamlı bir yolunu sunar. Esasen, dış iskelet robotunun 
genel sistemi, bir dizi kontrol algoritması kullanarak doktor tarafından geliştirilmiş modele uygun 
en iyi tedavi egzersiz güzergahını tespit eder. İlgili çalışma, üst uzuv (Kol) dış iskelet robotu için 
tüm matematiksel modelleme, mekanik tasarım, testler, PID kontrol algoritmaları ve tasarım 
araçlarını (MATLAB ve SolidWorks kullanılan modeller) içerir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dış iskelet, fiziksel rehabilitasyon, kontrol algoritması, mekanik tasarım, 
robotik 
 
 

ABSTRACT 
 
Exoskeleton technology is one of the trading principles to use in physical rehabilitations. It serves 
a faster treatment, cost efficient and applicable for various types of rehabilitation. Our objective 
is to detect the patient oriented most reliable path with PID control algorithm on a special 
mechanically designed upper-limb exoskeleton by focusing arm rehabilitations. 

This paper is an extensive way to determine the robotic cure with extreme control algorithms 
and high-level mechanical design to find the best control algorithm for the target patients which 
needs an exercise cure on arm. Essentially, the overall system of exoskeleton robot offers a 
range of control algorithms and detect the best practice one from the developed model. The 
paper includes all mathematical modelling, mechanical design, tests, PID control algorithms and 
design tools (like MATLAB and SolidWorks) for the upper-limb (Arm) exoskeleton robot. 

 
Keywords: Exoskeleton, physical rehabilitation, control algorithm, mechanical design, robotics 
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ÖZET 

Yapı malzemelerinin performans özelliklerini geliştirmek amacıyla üstün özelliklere sahip 
sürdürülebilir malzemelerin üretilmesi önemlidir. Özellikle soğuk iklime sahip bölgelerde 
donma-çözülme ve buzlanma etkileri yapı malzemelerini olumsuz yönde etkilemekte, yapısal ve 
estetik yönden istenmeyen durumlar meydana getirmektedir. Bu çalışmada, atık alüminyum 
talaşı katkısının çimento hamurunun basınç, eğilme ve kendiliğinden ısınma performansı 
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çimento miktarına ağırlıkça %2.5; %5.0 ve %7.5 oranlarında atık 
alüminyum talaşı eklenerek üretilen numuneler üzerinde elektriksel iletkenlik, kılcal geçirimlilik, 
eğilme ve basınç deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda, alüminyum talaşı katkısının 
artan oranıyla çimento hamurunda hacim artışı oluşturduğu, dayanım, su emme ve elektriksel 
iletkenlikte olumsuz etki yaptığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum talaşı, elektriksel iletkenlik, eğilme dayanımı, basınç dayanımı, 
geçirimlilik 

ABSTRACT 

Producing sustainable materials with superior properties is important  to improve the 
performance characteristics of building materials. Especially in regions with cold climates, the 
effects of freezing-thawing and icing affect the building materials negatively and create 
undesirable situations in terms of structural and aesthetics. In this study, the effects of waste 
aluminum shavings additive on the pressure, flexural strength and self-heating performance of 
cement paste were investigated. Electrical conductivity, capillary permeability, flexural and 
compression tests were carried out on the samples produced by adding waste aluminum 
shavings at the rate of 2.5%, 5.0% and 7.5% by weight to the cement amount. As a result of the 
experiments, it has been observed that the increase in the volume of the cement paste with the 
increasing ratio of the aluminum shavings additive has a negative effect on the strength, water 
absorption and electrical conductivity. 

Keywords: Aluminum shavings, electrical conductivity, flexural strength, compressive strength, 
permeability 
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ÖZET 

Yanal yüklere karşı olumlu performansları nedeniyle, (deprem yüküne karşı moment dirençli 
sistemlerinden biri olan) betonarme perde duvarları, orta ve yüksek katlı binalarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Pek çok durumda yapılar, mimari ihtiyaçları karşılamak için farklı boyutlarda 
boşluklar gerektirmektedir. Duvarlardaki boşlukların boyutu, konumu ve sayıları perde 
duvarlarının direnci ve sismik davranışını etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu çalışmada, deprem 
etkisine maruz kalan çerçeve sistem, boşluklu (boşluğun yeri ve miktarı farklı) ve boşluksuz 
perdeye sahip 5,10 ve 15 katlı yapılarda oluşan yer değiştirme, yanal kayma ve gerilmeler ETABS 
yazılımı ile hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır.  

Bu çalışmanın temel amacı, deprem etkisi altında kalan ve betonarme perdeye sahip yapılarda, 
perdelerdeki boşluğun konumu ve miktarının değişmesi durumunda yapıda meydana gelen 
davranış değişikliğinin incelenmiştir. Aynı zamanda düşük (5), orta (10) ve yüksek (15) katlı 
binalarda perde boşluklarının etkisinin bina yüksekliği ile ilişkisi belirlenmiş ve boşluklu perdeye 
sahip betonarme binalar ile betonarme çerçeveli sistemler karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda 
aşağıdaki araştırma soruları sorulmuştur; 

1. Kat sayısı eşit, betonarme boşluklu (bağ kirişli) perdeye sahip yapılarda boşlukların konumu
değişirse yapının deprem etkisi altındaki davranışı nasıl değişir?
2. Bina yüksekliği ile boşluklu perdelerin konumu ve miktarı arasındaki ilişki nedir?
3. Kat sayısı eşit olan boşluksuz betonarme perdeli, boşluklu betonarme perdeli ve betonarme
çerçeveli sisteme sahip yapıların aynı deprem yükleri etkisi altındaki davranışlarının
karşılaştırılması nasıl olur?

Yukarıda tanımlanan araştırma sorularını cevaplayabilmek için ilk olarak farklı taşıyıcı sistemlere 
sahip 6 farklı yapı türü oluşturulmuştur. Bunlar, betonarme çerçeveye sahip yapılar, boşluksuz 
betonarme perdelere sahip yapılar, farklı boşluk konumlara sahip bağ kirişli perdelere sahip 
binalardır. Daha sonra her bir yapı türü için 5, 10 ve 15 katlı yapılar oluşturulmuştur. Bu yapılar 
aynı malzemelerden oluşturulmuş ve aynı deprem yüklerine maruz bırakılmıştır ve ETABS 
programında analizleri yapılmıştır. Deprem yükü adı altında 17 Ocak 1995’te Japonya’da (KOBE) 
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meydana gelen ve 7.2 büyüklüğüne sahip deprem ivme kaydı dikkate alınmış ve yapılara 
uygulanmıştır.  

Yapılan analizler sonucunda, yapıların deprem yönlerinde yapmış olduğu deplasmanlar, 
dönmeler ve kritik noktalardaki kesme kuvvetleri incelenmiştir. Buna göre, 

1. Betonarme perdelerde bulunan boşluk miktarındaki artış yapıların deprem yönlerindeki
deplasmanlarını önemli miktarda artırır.
2. Betonarme perdelerde bulunan boşlukların konumu, yapıların deprem etkisi altındaki
davranışını değiştirir.
3. Yapıların yükseklikleri arttıkça deprem yönlerindeki deplasman ve dönmeleri de artar.
4. Aynı deprem yükleri etkisi altında en düşük deplasmanlar boşluksuz betonarme perdelere
sahip yapılar olurken, en yüksek deplasmanlar betonarme çerçeveye sahip yapılar olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bağ kirişli betonarme perdeler, Zaman tanımlı analiz, ETABS 

ABSTRACT 

Due to their positive performance against lateral loads, reinforced concrete shear walls (one of 
the moment resistant systems against earthquake load) are widely used in medium and high-
rise buildings. In many cases, structures require different sizes of spaces to meet architectural 
needs. The size, location and number of hallows in the walls are the most important factors 
affecting the resistance and seismic behavior of shear walls. In this study, the displacement, 
lateral shear and stresses in the 5,10 and 15-storey structures with the frame system, the void 
(the location and amount of the void are different) and the shear walls, which are exposed to 
the earthquake effect, were calculated and compared with the ETABS software. 

The main purpose of this study is to examine the behavior change in the structure when the 
position and amount of the hallow in the shear walls are changed in buildings with reinforced 
concrete walls under the influence of earthquakes. At the same time, the relationship between 
the effect of hallows of shear walls and the height of the building in low (5), medium (10) and 
high (15)-storey buildings was determined and reinforced concrete buildings with coupled 
structural walls and reinforced concrete framed systems were compared. In this context, the 
following research questions were asked; 

1. If the position of the hollows changes in buildings with equal number of floors and reinforced
concrete shear walls, how does the behavior of the building change under the influence of
earthquakes?
2. What is the relationship between the height of the building and the position and percentages
of coupled structural walls?
3. How can the behavior of RC buildings with shear walls, coupled structural walls and reinforced
concrete frame system with equal number of floors be compared under the same earthquake
loads?

In order to answer the research questions defined above, first of all, 6 different types of 
structures with different structural systems were created. These are structures with reinforced 
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concrete frames, structures with shear walls and  RC building systems with coupled structural 
walls. Then, 5, 10 and 15-storey structures were created for each building type. These structures 
were created from the same materials and exposed to the same earthquake loads and analyzed 
in the ETABS program. Under the name of earthquake load, the earthquake acceleration record 
with a magnitude of 7.2 that occurred in Japan (KOBE) on January 17, 1995 was taken into 
account and applied to the structures. 
As a result of the analysis, the displacements, rotations and shear forces at critical points of the 
structures in the earthquake directions were examined. According to this, 

1. The increase in the amount of hallows in shear walls significantly increases the displacements
of the structures in the earthquake directions.
2. The location of the hallows in the reinforced concrete walls changes the behavior of the
structures under the influence of earthquakes.
3. As the height of the buildings increases, their displacements and rotations in the earthquake
directions also increase.
4. Under the influence of the same earthquake loads, the lowest displacements were the
structures with shear walls, while the highest displacements were the structures with reinforced
concrete frames.

Keywords: Coupled Structural Walls, Time History Analysis, ETABS 
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ÖZET 

Bu çalışma, ksantan gam ve sodyum aljinat katkıları eklenen kil zeminlerin kıvam limitleri, 
kompaksiyon ve mukavemet özellikleri üzerindeki değişimlerini incelemektedir. Katkılı kil 
numuneleri üzerinde zemin özelliklerini belirleyici çeşitli deneyler yapılmıştır. Bu deneyler, 
Atterberg limitleri deneyleri, standart proktor deneyleri ve serbest basınç deneyleridir. Serbest 
basınç deneyi numuneleri 7 gün boyunca hava kürüne tabi tutulmuştur. Bu çalışmada 
kullanılan ksantan gam oranları %0.5, %1, %1.5, %2, %3 ve sodyum aljinat oranları %1, %2, %3, 
%4'tür. Şimdiye kadar yapılan deneyler sonucunda her iki biyopolimerin kullanımı ile likit limit 
değerlerinde bir artış gözlemlenmiştir. Plastik limit ve plastisite indisi değerleri, likit limit 
değerlerine göre daha az değişmiştir. Katkılı kil örneklerinin optimum su içerikleri saf kil örneğe 
göre %7 daha yüksek bulunmuştur. Maksimum kuru birim hacim ağırlıklar, katkılı kil 
numunelerde, saf kil numunesine kıyasla %5 azalmıştır. Seçilen numunelerle yapılan serbest 
basınç deneylerinin sonuçları incelendiğinde, kil zeminlerde katkı maddesi olarak ksantan gam 
ve sodyum aljinat kullanımının, zeminlerin mukavemetini arttırmada faydalı bir etkiye sahip 
olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler:  Kil zemin; ksantan gam; sodyum aljinat; Atterberg limitleri, kompaksiyon 
deneyi; serbest basınç deneyi 

ABSTRACT 

This study deals with the effect of xanthan gum and sodium alginate on the consistency, 
compaction, and the strength properties of clay soils. A series of experiments were performed 
on clay samples with additives. Atterberg limits tests, standard proctor compaction tests, and 
unconfined compression tests were performed. All samples were air cured for 7 days. Xanthan 
gum ratios used in this study are %0.5, %1, %1.5, %2, %3 and sodium alginate ratios are %1, 
%2, %3, %4. As a result of the experiments carried out so far, a noticeable increase in liquid 
limit has been observed in both biopolymers. Plastic limit and plasticity index values showed 
minor changes compared to the liquid limit of the soil samples. Optimum water contents of 
clay samples with additives were %7 higher compared to the pure clay sample. Maximum dry 
densities also slightly decreased compared to the pure clay sample; the changes of maximum 
dry density observed between clay samples with additives were up to 5%. The results of 
unconfined compressive tests with selective samples showed that using xanthan gum and 
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sodium alginate as additives to clay soils had the beneficial effect of increasing the strength of 
the soils. 

Keywords: Clay soil, xanthan gum; sodium alginate; Atterberg limits, compaction test, 
unconfined compression test 
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ÖZET  
 
Kumların hacim değişimi davranışı dane boyu, şekli, mineralojisi, ilksel boşluk oranı, efektif 
gerilmenin konumu ve boşluk suyunun varlığından etkilenmektedir. Mika partikülleri gibi 
düzlemsel şekle sahip minerallerin varlığı, değişen gerilme şartları ile beraber daneler arası 
temas yüklerinin dağılımını ve meydana gelecek yapıyı değiştirmektedir. Daneler arası boşluk 
oranı kavramı, doğal kumların davranışının daneli kısım tarafından mı yoksa görece ince kısım 
tarafından mı kontrol edildiğini irdelemek için uygun bir yaklaşımdır. Bu çalışma, iki farklı doğal 
kum zeminin; doğal, %5, %10, %15, %20, %30, %40 ve %50 mika içeriğine sahip örneklerin 
ödometre deneyinden elde edilen veriler kullanılarak, daneler arası boşluk oranı kavramı 
yardımıyla bir boyutlu hacim değişimi davranışının değerlendirilmesini amaçlamaktadır. 
Sonuçlar %30 mika içeriği civarında hacim değişimi davranışında değişim meydana geldiğine 
işaret etmektedir.  
Anahtar Kelimeler: kum, ödometre deneyi, daneler arası boşluk oranı, hacim değişimi 
davranışı 
 
 
ABSTRACT 
 
The volume change behavior of sands are affected by the grain size, shape, mineralogical 
origin, initial void ratio, state of effective stress, and the existence of pore water inside the soil 
medium. Presence of flakey particles like mica minerals under varying stress conditions change 
the inter-particle force chain and re-arrangement of sand particles. Intergranular void ratio 
concept is a useful approach to evaluate the grain size range that is in control of the behavior 
of soil, whether being the granular part of the soil or relatively fine part of the soil. This study 
aims to evaluate the one dimensional volume change behavior of two different natural sand 
samples which contain %5, %10, %15, %20, %30, %40 and %50 of mica by dry weight of the 
mixture. Oedometer tests were conducted for each specimen and evaluations were made with 
intergranular void ratio concept. Results indicated that a threshold of around 30% mica 
content caused an alternation on the volume change behavior of soil.   
 
Keywords: sand, oedometer test, intergranular void ratio, volume change behavior 
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ÖZET 

Artan çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile beraber, doğal afetler günümüzün en 
kritik konularından biri haline gelmiştir. Yangın, kuraklık, sel ve benzeri felaketler insanları, 
hayvanları ve bitki yaşamını tehdit etmektedir. İleriki yıllarda bu tehditin boyutunun daha da 
fazla olacağı görünen bir gerçektir. Bu nedenle ülkelerin eylem planlarını bu doğrultuda 
yapmaları ve iklim değişikliğinin getireceği her senaryoya karşı aksiyonlarını önceden 
belirlemeleri gerekir. Artan yağış miktarları ile birlikte sel felaketleri de özellikle dere ve akarsu 
yataklarına yakın bölgelerde çok daha sık yaşanmaya başlanmıştır. Bu nedenle taşkın koruma 
önlemlerinin arttırılması gerekmektedir. Nüfusu hızla artan bölgelerde toplu konut projeleri 
barınma ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. Sel riski yüksek bölgelere yakın toplu 
konut projelerinde özellikle ek taşkın koruma önlemlerinin alınması gerekmektedir. Toplu 
konutlarda yaşanabilecek bir sel felaketinin tahribatı çok ciddi boyutta olacaktır. Bu çalışma, sel 
riski yüksek bölgelerde mevcut veya yapılmakta olan toplu konut projelerindeki alınmış ve 
alınacak taşkın koruma önlemlerinin boyutlarını irdelemeyi amaçlamıştır. Araştırma metodolojisi 
olarak mülakatlara dayalı nitel çalışma yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma grubunu Türkiye’de 
bulunan bu riski taşıyan bölgelere yakın yerlerde yapılmakta olan toplu konut projelerinde 
çalışan uzmanlar ve ilgili kamu kurumlarının yetkilileri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda 
mevcut riskler analiz edilerek, olası felaketlere karşı alınması gereken ek önlemlerin neler olması 
gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuştur. Özellikle sürdürülebilir ve çevreye dostu taşkın 
koruma önlemlerinin önemine vurgu yapılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Sel felaketi, Taşkın koruma önlemleri, İklim değişikliği, Yağış 

ABSTRACT 

Natural disasters have become one of the most critical issues as a result of increasing 
environmental pollution, global warming and climate change. Fire, drought, flood and other 
disasters threaten human life, animals and plants. It is a fact that dimension of this threat will 
be even more in the coming years. For this reason, countries should make their action plans 
accordingly and determine their actions against any scenario that climate change will bring 
in advance. Along with the increasing amount of precipitation, flood disasters have occurred 
much more frequently, especially in regions close to streams and stream beds. Therefore, 
flood retention measures need to be increased. In populated regions, mass housing projects 
meet a significant part of the need for housing. Additional flood protection measures 
should be taken especially in mass houng 
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projects close to areas with high flood risk. The destruction of a flood disaster that may occur 
in mass housing will be very serious. This study aimed to examine the dimensions of the flood 
retention measures taken or to be taken in the existing or ongoing mass housing projects in 
areas with high flood risk. As a research methodology, the qualitative study method based on 
interviews was preferred. The working group consists of experts working in mass housing 
projects that are being built close to regions with high flood risk in Turkey and officials of 
relevant public institutions. As a result of the research, current risks were analyzed and 
recommendations were made about what additional measures should be taken against 
potential disasters. In particular, it was emphasized the importance of sustainable and 
environmentally-friendly flood retention measures. 

Keywords: Flood disaster, Flood retention measures, Climate change, Precipitation 
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ABSTRACT 

Generally, an optimizations process deals with selecting the most proper state/configuration 
among available alternatives while the all requirements for the system are satisfied. Practically, 
an important part of the optimization problems has been devoted to solving engineering 
optimization problems. To solve an optimization problem selecting an efficient optimization 
technique can highly affect the solution quality and computational cost of the process. In 
constant with the general mathematical optimization problems, in the engineering optimization 
problems, to find feasible solution(s), mostly different side constraints should be imposed and 
satisfied during the optimization process. Since, these constraints have distinct specifications, 
different approaches are required to handle them.  So, the constrained optimization problems 
not only selecting a proper optimization algorithm is important but also choosing a capable 
method to handle the required constraints can affect the search quality on a large scale. Based 
on this fact, in this study, the corresponding constraints applied in the engineering optimization 
problems is categorized in three different main groups and their effects on the optimization 
procedure is assessed in details. In this regard, the employed constraints are categorized in three 
different groups as bound, characteristic and non-characteristic constraints. The bound 
constraints indicated those constraints their violations can be controlled just through a very 
simple numeric inequality. Non-characteristic constraints are called to those constraints that 
spotting their violation requires to evaluate mathematical function(s) without requiring any 
objective function evaluation. Finally, the characteristic constraint is determined as those 
restrictions that checking their violation demands at least an objective function evaluation. In 
many engineering optimization problems (e.g. structural and/or mechanical optimization 
problems) objective function evaluation is the most time consuming part of the optimization 
process. Thus, in this class of optimization problems, the first and second groups of constraints 
(i.e. bound and non-characteristic constraints) is categorized as low and medium expensive 
constraints while the third group (i.e. characteristic constraints) is determined as high expensive 
constraints form the required computational cost. In the current study effect of these 
constraints are numerically evaluated and the discussed. The acquired outcomes can be applied 
for the researchers to select the most effective approach to handle the different type of 
limitations available in constrained engineering problems. 

Keywords: Optimization, Constraint problems, Unconstrained problems 
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ÖZET 

Dünyanın dengesini alt üst eden küresel ısınma doğa, çevre ve insanlar üzerinde birçok olumsuz 
etkiye sebep olmaktadır. Bu nedenle, özellikle son 25 yıldır, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
neredeyse tamamı küresel ısınma ile mücadele etmektedir. Sera gazı, egzoz emisyonu ve fosil 
yakıt tüketimi miktarlarının azaltılması, alternatif enerji kaynaklarına yönelme vb. gibi önlemler 
mücadeleye katkı sağlayan önemli adımlardan bazılarıdır. 
Şehir içi ve şehirlerarası yol ağlarında egzoz emisyonlarının yüksek düzeyde görüldüğü alanlardan 
birisi de sinyalize kavşaklardır. Bu yüzden, bu alanlardaki egzoz emisyon değerlerinin doğru bir 
şekilde belirlenmesi veya tahmin edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, egzoz emisyonunun 
azaltılmasına yönelik uygulamalar tutarsız ve doğru olmayan sonuçları beraberinde getirebilir. 
Bu çalışmada da, sinyalize kavşaklardaki toplam saatlik egzoz emisyon miktarını kolay ve doğru 
bir şekilde tahmin edebilmek için çoklu doğrusal regresyon tabanlı bir yaklaşım geliştirilmiştir.   
Çalışmanın ilk aşamasında, dört kollu bir sinyalize kavşak modeli için, kavşaktaki toplam trafik 
hacminin 2000 birim otomobil/saat ile 4000 birim otomobil/saat arasında değiştiği 20 trafik 
senaryosu oluşturulmuştur. İkinci aşamada, trafikte dalgalanma olup olmaması durumları ayrı 
ayrı göz önünde bulundurulmuş ve her bir senaryo, Optimum Sabit Zamanlı Denetim (OSZD) ve 
Trafik Uyarmalı Denetim (TUD) stratejileri uygulanarak VISSIM simülasyon programında analiz 
edilmiştir. Üçüncü aşamada, analiz edilen 80 (20*2*2) durum için, VISSIM’ den ortalama gecikme 
ve egzoz emisyonu değerleri elde edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise, öncelikli olarak, 
rastgele seçilen 64 (%80) durum’ a ait analiz sonuçları kullanılarak Microsoft Excel ortamında 
çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Daha sonra, geri kalan 16 (%20) durum için, mevcut 
ve çoklu doğrusal regresyon modelinden elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılarak, çoklu 
doğrusal regresyon modelinin geçerliliği test edilmiştir.  
Elde edilen sonuçlar ışığında, hedeflenen çoklu doğrusal regresyon tabanlı yaklaşımın 
anlamlılığının istatistiksel olarak kanıtlandığı söylenebilir. Oluşturulan model için, düzeltilmiş 
belirleme katsayısı (düzeltilmiş R2) ve ortalama hata kare kökü değerleri sırasıyla 0,995 ve 184,4 
olarak elde edilmiştir. Test verileri için ortalama hata kare kökü değeri ise 92,31 olarak 
hesaplanmıştır. Bununla birlikte, test edilen tüm durumlar için mevcut ve tahmin edilen saatlik 
egzoz emisyonu değerleri arasındaki farklılıkların, genel olarak, -%3 ve +%3 arasında değiştiği 
görülmüştür. Bu durum, çoklu doğrusal regresyon tabanlı yaklaşımın, sinyalize kavşaklardaki 
egzoz emisyonu tahmininde başarılı sonuçlar sağlayabileceğini net bir şekilde göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sinyalize kavşak, Küresel ısınma, Egzoz emisyonu, VISSIM, Çoklu doğrusal 
regresyon 
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ÖZET 

Kavşaklar yol ağlarının kritik bölgeleri oldukları için, bu bölgelerdeki trafiği yönetmek oldukça zor 
bir meseledir. Özellikle trafik hacminin yüksek olduğu kavşaklarda, trafik akımları genel olarak 
sinyalizasyon sistemleri ile yönetilmektedir. Etkin ve sürdürülebilir kavşak denetimi, kavşaktaki 
sinyal sürelerinin mantıklı ve doğru bir şekilde belirlenmesiyle başarılabilir. Sinyalize kavşaklarda 
sinyal sürelerinin belirlenmesinde kullanılan en önemli parametrelerden birisi de doygun akım 
(s)’ dır. Dolayısıyla, bu parametre, kuyruk uzunluğu, gecikme, hizmet düzeyi ve kapasite gibi 
çeşitli kavşak performans kriterlerini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, doygun akım 
değerinin gecikme üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  
Çalışma kapsamında, öncelikli olarak, kavşaktaki ortalama taşıt gecikmesini minimize eden bir 
optimizasyon modeli kurulmuştur. Daha sonra, MATLAB’ da Diferansiyel Gelişim Algoritması 
(DGA) kullanılarak kavşaktaki sinyal sürelerini optimize eden bir yazılım hazırlanmıştır. İkinci 
aşamada, farklı trafik durumlarını test etmek amacıyla, dört kollu bir sinyalize kavşak modeli için 
kavşak toplam trafik hacimlerinin birbirinden farklı olduğu 15 trafik hacim senaryosu 
oluşturulmuştur. Oluşturulan senaryolar; Düşük Hacim (DH), Orta Hacim (OH) ve Yüksek Hacim 
(YH) olmak üzere 3 grupta sınıflandırılmıştır. Böylece, grup bazlı bir değerlendirme yapmak 
mümkün hale gelmiştir. Bir sonraki aşamada, her bir senaryo, 9 farklı doygun akım değeri 
(s=1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000 taşıt/saat/şerit) göz önünde 
bulundurularak ayrı ayrı analiz edilmiştir. Belirtilen doygun akım değerlerinin uygulanması 
durumunda, her bir senaryo için elde edilen optimum sinyal süreleri ve ortalama taşıt 
gecikmeleri detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise, literatürdeki 
birçok çalışmada sıkça karşılaşılan s=1800 taşıt/saat/şerit’ lik doygun akım değeri kullanılarak 
elde edilen ortalama gecikmeler, diğer doygun akım değerleri kullanılarak elde edilen ortalama 
gecikmeler ile karşılaştırılmıştır.    
Karşılaştırmalar sonucunda, ortalama gecikmeler arasındaki farklılıkların, düşük hacim 
durumunda oldukça düşük (-%0,9 ile +%1,2 arasında) olduğu belirlenmiştir. Orta hacim 
durumunda, -%20,8 ile +%37,2 arasında farklılıklar görülmüştür. Yüksek hacim durumunda ise 
farklılıkların -%41,4 ile +%116,3 arasında değiştiği söylenebilir. Elde edilen sayısal sonuçlardan, 
kavşaktaki toplam trafik arttıkça farklılıkların da arttığı anlaşılabilmektedir. Bu durum, özellikle 
orta ve yüksek hacim durumlarında, doygun akımın doğru ve hassas bir şekilde ölçümünün 
kavşak performansı açısından oldukça önemli olduğunu net bir şekilde göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doygun akım, Gecikme, Diferansiyel gelişim algoritması, Sinyalize kavşak, 
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ABSTRACT 

Because the intersections are the critical regions of the road networks, management of the 
traffic at these regions is a quite difficult issue. Especially at the intersections which have high 
traffic volumes, the movements of traffic flows are managed with signalization systems in 
generally. Effective and sustainable intersection management can be achieved by the proper 
and reasonable determination of the signal timings at the intersection.   One of the most 
important parameters used for determining of signal timings at signalized intersections is also 
saturation flow (s). Therefore, this parameter directly affects the various intersection 
performance criteria such as queue length, average delay, the level of service and capacity. In 
this study, determination of the effect of saturation flow rate on the average vehicle delay is 
aimed.  
In the scope of the study, firstly, an optimization model which minimizes the average vehicle 
delay at the intersection is set. Then, a software which optimizes the signal timings at the 
intersection by using Differential Evolution Algorithm (DEA) is prepared in MATLAB 
environment. In the second stage, 15 traffic volume scenarios which have different total traffic 
volume from each other for a four-leg signalized intersection are created in order to test 
different traffic cases. Created scenarios are classified in 3 groups as Low Volume (LV), Moderate 
Volume (MV) and High Volume (HV). Thus, it becomes possible to make an assessment on a 
group basis. In the next stage, each scenario is analyzed considering 9 different saturation flow 
rates (s=1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000 vehicle/hour/lane), separately. 
In case of implementing of these saturation flow rates, obtained signal optimum timings and 
average vehicle delay for each scenario are evaluated in details. In the last stage of the study, 
the average vehicle delays obtained by using s=1800 vehicle/hour/lane which is frequently 
encountered in many studies in the literature are compared with the average vehicle delays 
obtained by using other saturation flow rates, relatively.  
As a result of the comparisons, it is determined that the differences between average vehicle 
delays are quite low (between -0.9% and +1.2%) in case of Low Volume. In case of Moderate 
Volume, differences between -20.8% and +37.2% are seen. In case of High Volume, it can be said 
that the differences change between -41.4% and +116.3%. From the obtained numerical results, 
it can be understood that the differences also increase when the total traffic volume at the 
intersection increase. This situation clearly demonstrate that accurate and faultless 
measurement of saturation flow rate is quite important in terms of the performance of the 
intersection, especially in case of moderate and high volume. 

Keywords: Saturation flow, Delay, Differential evolution algorithm, Signalized intersection, 
Capacity 

IES'21 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
December, 13-18, 2021 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

35



Comparison of Metaheuristic Techniques Performance on Minimizing 
the Total Heating Cost of Residential Buildings 

Ali Mortazavi1, Mahsa Moloodpoor2, Murat Emre Kartal3 

1 Department of Civil Engineering, Izmir Democracy University, Izmir / Turkey 
  Email: ali.mortazavi.phd@gmail.com 
2 Department of Mechanical Engineering, Ege University, Izmir/Turkey 
  Email: mahsa.moloodpoor@gmail.com 
3 Department of Civil Engineering, Izmir Democracy University, Izmir / Turkey 
  Email: murat.kartal@idu.edu.tr 

ABSTRACT 

One of the sources of environmental problems is the increasing energy consumption in 
proportion to the population growth. A considerable part of this consumption is in the form of 
energy used in the heating of residential buildings. The economic burden of this enormous 
consumption is a problem for most of the countries in the world. For diminishing these troubles 
in both economic and environmental aspects, minimizing the total heating cost of residential 
buildings is the focus of researchers. The main effective parameters in the total heating cost of 
the buildings are the utilized fuel, insulation material, and the thickness of the insulation 
material. In this respect, optimizing these parameters for minimizing the total heating cost is 
targeted. As a result, we are faced with an optimization problem, in which the total heating cost 
of the building is the objective function and the effective parameters are the decision variables. 
It should be mentioned that the decision variables are in continuous and discrete types that 
challenge the optimization algorithm from the search performance aspect. The aim of the 
current study is to compare distinct metaheuristic algorithms in solving the optimization 
problem. For this purpose, five metaheuristic algorithms such as Particle Swarm Optimization 
(PSO), Firefly Algorithm (FA), Drosophila Food-Search Optimization (DFO), Teaching and Learning 
Based Optimization (TLBO), and Butterfly Optimization Algorithm (BOA) are selected. Different 
properties of these methods such as accuracy, stability, and convergence rate are tested. The 
acquired results present that the selected methods present acceptable performance in solving 
the proposed optimization problem but the TLBO and PSO are overally outperformed other 
methods. 
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Özet 
Tarihi yapılarda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ülkemizdeki mevzuata göre mimari 
restorasyon faaliyetleri inşaat sektörünün bir parçası olarak ele alınsa da, restorasyon alanına 
özgü İSG önlemlerine dair çalışmalar yetersizdir.  
Restorasyon işlerinin kendine özgü yapısı, özel bir uzmanlık gerektirmekle birlikte bu projelere 
özgü riskler iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemlerini zorunlu kılmaktadır. Restorasyon 
faaliyetlerinin bahsedilen alt başlıklarının her biri özel uzmanlık gerektiren ve çoğu zaman 
disiplinler arası çalışmayı zorunlu kılan faaliyetlerdir. Restorasyon çalışmalarına katılacak 
disiplinlerden biri de mutlak suretle İSG olmalıdır. Restorasyon uygulamaları, bu alana özgün 
durumlarda çalışan uzman, tekniker ve işçiler bakımından birçok tehlike ve riski 
barındırmaktadır. 
Yapılan bildiri çalışmasında  örnek uygulamalar eşliğinde, tarihi yapılarda iş sağlığı ve güvenliği 
ve önlemleri hakkında bilgilendirmenin risk analizi yapılarak sunulması amaçlanmaktadır. 
Seçilen alan çalışması kapsamında başlangıcından tamamlanmasına kadar uygulanacak risk 
analizi ve gözlemsel değerlendirme ile tarihi bir yapıyı restore ederken hangi güvenlik 
önlemlerini alınarak bu önlemlerin ne kadar kullanılabilir olduğunu gösterecek bir  kılavuz 
hazırlanacaktır. Çalışmada risk analizi yöntemi olarak İş Tehlike Analizi yöntemi kullanılacaktır.  
Tüm bu verilere dayanarak, tarihi bir yapıyı restore ederken hangi güvenlik önlemlerini alınarak 
bu önlemlerin ne kadar kullanılabilir olduğunu göstermek literatüre katkı sağlayacak ve 
paydaşlarımıza kılavuzluk yapacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Restorasyon Çalışmaları , İnşaat Sektörü, Tarihi Yapılar,  İş Tehlike Analizi 
 
Abstract 
Studies on OHS measures specific to the restoration area are insufficient. Although 
architectural restoration activities are considered as a part of the construction sector, 
according to the legislation in our country within the scope of occupational health and safety 
in historical buildings. 
Restoration works are defined as a sub-component of the construction business in the national 
legislation, with another definition as fundamental repair. Restoration activities include all new 
building construction activities, they also bring risks that are difficult or impossible to 
encounter in many construction projects. While the unique structure of restoration works 
requires special expertise, the risks specific to these projects necessitate occupational health 
and safety (OHS) measures. Each of the mentioned sub-titles of restoration activities are 
activities that require special expertise and often require interdisciplinary work. One of the 
disciplines that will participate in the restoration works must be OHS. Restoration practices 
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contain many dangers and risks for experts, technicians and workers working in situations 
specific to this field. 
 
In this study, it is aimed to present information about occupational health and safety and 
precautions in historical buildings by making risk analysis, accompanied by exemplary 
practices. With the risk analysis and observational evaluation to be applied from the beginning 
to the completion within the scope of the selected field study, a guide will be prepared that 
will show what security measures are taken while restoring a historical building and how useful 
these measures are. In the study, the Job Safety Analysis method will be used as a risk analysis 
method. 
Based on all these data, it will contribute to the literature and guide our stakeholders to show 
what safety measures are taken while restoring a historical building and how useful these 
measures are. 
Keywords: Restoration Work, Construction Industry, Historical Places, Job Safety Analysis 
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Özet 
Sağlık kuruluşlarında, hizmet sunumu esnasında hasta güvenliği, çalışan güvenliği, tesis 
güvenliği, afet yönetimi gibi konularda ortaya çıkabilecek tehlikelerin, risklerin ve istenmeyen 
olayların tanımlanması, ortadan kaldırılması, önlem almak suretiyle etkilerinin azaltılması 
önceliklidir. Sağlık kuruluşlarında tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve 
kontrol altına alınması için uygun metotların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bakımdan 
hizmetin ayakta tutulması için teknik hizmetler kilit rol oynamaktadır.  

Özellikle elektrik panoları kuruluşun yapımından beri kullanılmaktadır. Yeni kurulan servisler ve 
tadilata alınan hasta alanlarının elektrik hatlarının sistemli bağlanması gerekmektedir. Bu 
yüzden teknik alanlar sürekli bakım onarım açısından iş sağlığı güvenliği ve risk analizi yapılması 
gerekmektedir. Bu çalışmada tüm bu veriler ile yola çıkarak sağlık kuruluşunda teknik 
hizmetlerin aksamaması çalışanların güvenliği, sağlıklı bir hizmet için risk analizi yaparak 
önlemler alınması ve doğru sonuçların elde edilmesi amaçlanmaktadır.  

Bu çalışma kapsamında Fine -Kinney Metodu Yaklaşımı uygulanması planlanmaktadır. Bu 
çalışma sonucunda Ülkemizde hizmet vermekte olan sağlık kuruluşları için teknik hizmetlerin 
daha iyi sunulmasına rehberlik edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Teknik Hizmetler Birimi, İnşaat Sektörü, Fine -Kinney Metodu 

Abstract 
In health institutions, it is a priority to identify, eliminate and reduce the effects of hazards, 
risks and undesirable events that may arise during service delivery, such as patient 
safety, employee safety, facility safety, disaster management. It is aimed to identify the 
hazards in health institutions, to evaluate the risks and to determine the appropriate 
methods for controlling them. In this respect, technical services play a key role in keeping the 
service alive.  

Especially electrical panels have been used since the establishment of the establishment. The 
electrical lines of newly established services and refurbished patient areas should be 
connected systematically. Therefore, occupational health, safety and risk analysis should be 
done in terms of continuous maintenance and repair in technical areas. Based on all these 
data, it is aimed to ensure that technical services are not disrupted in the health institution, 
the safety of the employees, the measures are taken by making a risk analysis for a 
healthy service and the correct results are obtained.  
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ÖZET 

Büyükşehirlerde karayolu ağındaki trafik akışının düğüm noktaları, yolların kesiştiği kavşaklardır. 
Bu kavşaklar hemzemin oldukları taktirde; dur, yol ver ve sinyalize kavşak olarak 
işletilmektedirler.  Kavşak işletim modları; Sabit Süreli, Yarı Trafik uyarmalı, Tam Trafik Uyarmalı 
ve Adaptif yönetim sistemi olarak sıralanabilir. 
İstanbul Genelinde 2421 adet sinyalize kavşak bulunmaktadır. Bu kavşakların 76 adedi Adaptif, 
626 adedi Tam Trafik Uyarmalı, 1657 adedi Yarı Trafik Uyarmalı, 62 adedi ise sabit süreli olarak 
işletilmektedir. Sabit süreli ve talebe bağlı olan işletim modları arasında yapım ve bakım-onarım 
maliyetleri açısından oldukça farklılık vardır. Bu yüzden sinyalize kavşakların işletim moduna 
karar verme aşamasında kriterlerin belirlenmesi, kaynakların verimli kullanılması açısından 
oldukça önemlidir.  
Bu çalışmada kavşak kapasitesinin %90, %50 ve %30 hacim değerleri esas alınarak, sabit süreli 
ve talep uyarmalı sinyal işletim modlarının karşılaştırılması için benzetim modeli kurulmuştur. Bu 
sayede, trafik hacmindeki değişmelerin düzeyine göre kavşak işletim modunun seçimine yönelik 
bir karar destek sistemi oluşturulacaktır.  
İstanbul Beşiktaş ilçesinde, Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan 07019 ve 07020 numaralı 
Darphane sinyalize kavşakları bu amaçla analiz edilecektir. 
Sinyalize kavşaklarda performans değerlendirmeyle ilgili literatür araştırması yapılarak, koridor 
bazlı seyahat süresi, kavşak kollarındaki gecikme, kuyruk uzunluğu ve durma sayılarına göre 
değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Bu doğrultuda çalışma bölgesi PTV-VISSIM mikro 
simülasyon programında modellenerek analiz edilecektir. Seyahat süresi değerlendirmesi 
Barbaros Bulvarı istikametinde yapılacaktır. 
Bu doğrultuda çeşitli günlerde sensörlerden elde edilen hacim değerleri düzenlenerek, gün 
boyunca saatlik akım değerlerini gösteren grafikler oluşturulmuştur. Grafiklerin analiz 
edilmesiyle 15/10/2021 Cuma gününde saat 13:00-15:00 aralığı zirve saat olarak belirlenmiştir. 
Devamında sinyalizasyon projesi incelenerek ve sensörlerin konumları göz önünde 
bulundurularak, kavşak bölgesini kullanan araçların hangi rotalarda hareket ettikleri tespit 
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edilmiştir. Bu işlemin dikkatle yapılması, araç girişlerinin doğru olması ve modelin gerçeği 
yansıtması açısından önem arz etmektedir. 
Benzetim modeli oluşturulurken, sahada sinyalize kavşaklarda uygulanan gerçek sinyal 
programları esas alınmıştır. Talep uyarmalı sinyal kontrol sisteminin simülasyon ortamına 
aktarılması için, bir DLL dosyası geliştirilmiştir. Bu sayede sahada uygulanan sinyal programı, 
simülasyon ortamında birebir sahayla aynı konumlarda yerleştirilen sanal loop detektörlerden 
elde edilen hacim ve işgaliye verilerine duyarlı çalışması mümkün olacaktır. 
Farklı hacim değerleriyle modelin sabit süreli ve talep uyarmalı sinyal işletim modlarında analiz 
edilmesi sonucunda; seyahat süreleri, gecikme, kuyruk uzunluğu ve durma sayılarına dayanarak 
performans değerlendirmesi yapılacaktır. Çalışmanın sonucunda sabit süreli sinyal işletim 
modundan, talep uyarmalıya geçiş için hacim değerini esas alan bir kriter oluşturulması mümkün 
olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: sinyalize kavşak, performans değerlendirme, mikro simülasyon, işletim 
modu 
 
 
ABSTRACT 
 
The most critical point of traffic flow in the highway network in metropolitan areas is 
intersections. At-grade intersections are operated as stop, give way and signalized intersections. 
Signalized intersections can be operated as Fixed time, Semi-actuated, Actuated, and Adaptive 
traffic management systems. 76 of these intersections are operated with Adaptive traffic 
management system, 626 with actuated, 1657 with Semi-actuated, and 62 with fixed time. 
There are significant differences in installation and maintenance costs between fixed-time and 
actuated signal operating modes. Therefore, it is very important to have a criterion to determine 
the operating mode of signalized intersections in terms of efficient use of resources. 
In this study, based on 90%, 50%, and 30% volume values of the intersection capacity, a 
simulation model was established to compare the fixed-time and actuated signal operating 
modes. In this way, a decision-making system will be created for the selection of the intersection 
operating mode according to the level of changes in the traffic volume. 
In this study, Darphane Signalized Junctions numbered 07019 and 07020 located on Barbaros 
Boulevard in Istanbul Beşiktaş district will be analyzed. After the literature research on 
performance evaluation at signalized intersections, it was decided to evaluate it according to 
the corridor-based travel time, delay, queue length and the number of stops in the intersection 
areas. In this direction, the study area will be modeled and analyzed in the PTV-VISSIM micro 
simulation program. Travel time evaluation will be made in the direction of Barbaros Boulevard. 
While creating the simulation model, real signal programs applied at signalized intersections in 
the field were used. A DLL file has been developed to transfer the actuated signal control system 
to the simulation environment. In this way, it will be possible to use the volume and occupation 
sensitive signal times obtained from virtual loop detectors placed at the same locations as the 
field in the simulation model. 
By analyzing the model with different volume values in Fixed time and actuated signal operating 
modes; Performance evaluation will be made based on travel times, delay, queue length and 
number of stops. As a result of the study, it will be possible to establish a criterion based on the 
volume value for the transition from the fixed-time signal operating mode to the actuated mode. 
 
Keywords: signalized intersection, performance evaluation, micro simulation, operating 
modes 
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ÖZET  
 
Sismik taban izolasyon sistemleri, sismik dalgaların üst yapıya geçişini engellemesi açısından 
büyük önem taşımaktadır. Bu cihazlar, tabanda yanal esnekliği, dolayısıyla temel periyodu 
artırarak ve katlar arası yer değiştirmeleri azaltarak üst yapının rijit bir cisim gibi davranmasını 
sağlar ve yatay yüklere karşı direnç gösterirler. Bu nedenle, sismik olarak aktif bölgelerde taban 
izolasyonlu az katlı ve köprü tipi yapılar, uygun ve yeterli bir tasarımla başarıyla ayakta kalır. 
Yatay rijitliğin belirlenmesi, sismik taban izolasyon sistemi tasarımının temel parçasıdır ve 
yapıların sismik davranışı ile doğrudan ilişkilidir. Yatay doğrultuda esneklik sınırlandırılmalı, 
yapının tüm ağırlığını taşımaktan sorumlu olan dikey doğrultuda rijitliğin yeterli olması beklenir.  
 
Yapının deprem tepkilerinin frekans içerikleri, taban izolatörlerinin yapıya etkisini temsil edebilir. 
Fourier dönüşümü, sinyali frekans içeriklerine ayırabilen iyi bilinen bir yöntemdir, ancak bu 
dönüşüm ile frekansların zaman bilgisi bilinememektedir. Fourier dönüşümüne kıyasla üstün bir 
yöntem olarak dalgacık dönüşümü önerilmiştir. Dalgacık dönüşümü, frekans-zaman düzleminde 
bir sinyal ile ilgili bilgiler sunabilir. Bu makalede de kullanıldığı üzere sürekli dalgacık dönüşümü, 
herhangi bir sinyalin meydana geldiği andaki frekans içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi verir.  
 
Sismik taban izolatörlü yapılarda, yer değiştirme tepkileri büyük ölçüde etkilenir ve taban 
seviyesinde artmakta olup, üst yapıda azalmaktadır. Bu çalışmada, yakın-fay ve uzak-fay yer 
hareketleri gibi farklı deprem türleri altında taban izolasyonu olan ve olmayan bir bina tipi 
yapının yer değiştirme tepkilerinin dalgacık dönüşümü açısından parametrik araştırması 
yapılmıştır. Burada incelenen yapı, beş katlı tek açıklıklı düzenli çerçeveye sahip bina tipi bir yapı 
olup, Matlab ortamında oluşturulan toplanmış kütle-rijitlik modeli olarak idealize edilmiştir. 
Dinamik analiz Newmark-𝛽𝛽 yöntemi ile yapılmıştır. Yer hareketi kayıtları PEER yer hareketi veri 
tabanından alınmıştır. Kurşun çekirdekli düşük sönümlü kauçuk taban izolatörlerinin kolonların 
altında olduğu kabul edilmiş ve yay ve sönüm kutusu olarak modellenmiştir. Sürekli dalgacık 
diyagramları, zaman eksenine karşılık gelen ölçek değerlerini gösterir. Düşük ölçekler, ayrıntılı 
sinyal bilgileri içeren yüksek frekans içerikleri ile ilgili iken, bunun tersi olarak da yüksek ölçekler, 
düşük frekans içerikleri içeren daha az ayrıntılı sinyal bilgisi sunar. Sismik tepkilerin frekans-
zaman analizi, çeşitli taban izolatörleri ve deprem özellikleri için tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sismik taban izolatörü, dalgacık dönüşümü, yakın-fay depremi, uzak-fay 
depremi. 
 
 

IES'21 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
December, 13-18, 2021 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

43



ABSTRACT 
 
Seismic base isolation systems are of great importance in terms of blocking transmission of 
seismic waves onto superstructure. They resist lateral loads by increasing lateral flexibility at the 
base, thus the fundamental period, and decreasing interstorey displacements resulting in the 
rigid body-like superstructure. Hence, low-rise and bridge type structures with base isolation at 
seismically active zones successfully remain standing with the proper and sufficient design. 
Determination of horizontal stiffness is the core part of the design of seismic base isolation 
system and directly related to seismic behaviour of structures. Flexibility along horizontal 
direction must be restrained while rigidity along vertical direction which is responsible to carry 
the entire weight of the structure is anticipated to be adequate.  
 
Frequency contents of seismic responses can be representative for the effect of base isolators 
to the structure. Fourier transform is the well-known method which can decompose signal into 
its frequency contents, however, time information remains unknown. As a superior method to 
Fourier transform, wavelet transform has been proposed. Wavelet transform is able to present 
a signal in time versus frequency plane. Continuous wavelet transform, as used in this paper, 
gives detailed information about the frequency contents of any signal at the time occurred.  
 
The displacement responses are mostly affected and mitigated responses for base isolated 
structures. In this study, parametric research of a building type structure with and without base-
isolation has been performed in terms of wavelet transform of displacement responses under 
different earthquake types such as near-field and far-field ground motions. The structure 
studied herein is a five-storey one-bay regular frame building idealized as lumped mass-stiffness 
model created in Matlab environment. The dynamic analysis has been conducted through 
Newmark-𝛽𝛽 method. Ground motion records are obtained from PEER ground motion database. 
Low-damping rubber bearings with a lead core base isolators have been assumed below the 
columns at the base and modelled as springs and dashpots. Continuous wavelet scalograms 
illustrates scales versus time axis. Low scales is related to higher frequency contents of which 
detailed signal information includes, and vice versa, high scales presents less information 
including lower frequency contents of the signal. The frequency-time analysis of seismic 
responses has been discussed for various base isolator and earthquake characteristics. 
 
 
 
Keywords: Seismic base isolator, continuous wavelet transform, near-fault earthquake, far-fault 
earthquake. 
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ÖZET  
 
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak iklim aşırılıklarıyla yüzleşmek 
kaçınılmazdır. Son zamanlarda Türkiye, sel ve orman yangınlarından zarar gördü. Bu tür afetler 
nedeniyle binlerce hektar orman yok oldu ve yüzlerce insan hayatını kaybetti. Bu tür olağanüstü 
durumlarla mücadele etmek için, iklim aşırılıklarının itici etkenlerinin anlamak için modern yollar 
teşvik edilmelidir. Bu doğrultuda çalışma, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında ve araştırma 
kurumlarında çalışan profesyonellerle görüşülerek insansız hava sistemlerinin önemine 
değinilmiştir. Sonuç olarak, UAS'nin iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadele etmemize 
yardımcı olacak önemli bir potansiyele sahip olduğu görüldü. 
 
Keywords: Unmaned Aerial Systems, Climate extremes, Climate change 
 
 
ABSTRACT 
 
Facing with climate extremes is inevaitable as a result of glabal warming and climate 
change. Recently, Turkey suffered from floods and forest fires. Thousands of hectars of 
forests were destroyed and hundreds of people were died due to such disasters.  In 
order to challenge with such phonemena, modern ways should be promoted to 
understand the drivers of climate extremes. In this sense, this study adress the 
importance of unmanned aerial systems by interviewing with professionals working in 
related public organisations and researsh institutions. As a result, it was seen that UAS 
have a considerable potential to help us to combat with outcomes of climate change. 
 
Keywords: Unmaned Aerial Systems, Climate extremes, Climate change 
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Özet 

Bu çalışmada, deprem etkisi altındaki bir silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) barajın boş ve dolu 
rezervuar durumlarına göre deprem davranışı ortaya koyulmuştur. Bu amaçla uygulamalarda 
Aydın ilinde bulunan Çine SSB barajı dikkate alınmıştır. Çine barajı, Türkiye'nin ilk büyük silindirle 
sıkıştırılmış beton SSB barajıdır. Baraj gövdesi ve temel zemininin iki boyutlu sonlu elemanlar 
modeli ANSYS yazılımında oluşturulmuştur. Rezervuar suyunun hidrodinamik basıncı, Lagrange 
yaklaşımına dayalı olarak iki boyutlu sıvı sonlu elemanlarla modellenerek dikkate alınmıştır. 
Barajın sismik analizlerinde en büyük yer ivmesi 0,183g olan 30 Ekim 2020 İzmir depreminin 
yatay bileşeni kullanılmıştır. Baraj ve temel zemini etkileşimi birleşik birleşim olarak dikkate 
alınmıştır. Baraj temeli sınırları ankastre, rezervuar suyu sınırları yatay kayıcı mesnetlerle 
modellenmiştir. Çalışmada malzeme ve geometrik bakımından doğrusal analizler yapılmıştır. 
Yapılan sonlu eleman analizleri sonucunda baraj gövdesi yüksekliği boyunca elde edilen 
maksimum ve minimum yatay yerdeğiştirmeler ile asal gerilme bileşenleri baraj rezervuarının 
boş ve dolu durumları dikkate alınarak irdelenmiştir. Çalışma sonucunda ayrıca maksimum ve 
minimum yerdeğiştirmeler ile asal gerilme bileşenlerinin oluştuğu anlara ait kontür diyagramları 
sunulmuştur. Analizler sonucunda rezervuar suyunun hidrodinamik basınç etkisinin barajın 
yerdeğiştirme ve gerilme bileşenlerini artırdığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) baraj, Lagrange yaklaşımı, Sonlu sıvı eleman 

Seismic Behavior of Çine RCC Dam for 30 October 2020 Earthquake 

Abstract 

In this study, the seismic behavior of a roller compacted concrete (RCC) dam under earthquake 
effect was investigated according for empty and full reservoir conditions. For this purpose, Çine 
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RCC dam constructed in Aydın, Turkey, is selected in applications. Çine dam is the first large 
roller compacted concrete (RCC) dam in Turkey. The two-dimensional finite element model of 
the dam body and foundation soil was created in Ansys software. Hydrodynamic pressure effect 
of the reservoir water is modeled using two-dimensional fluid finite elements by the Lagrangian 
approach. Horizontal component of 30 October 2020 İzmir Earthquake with peak ground 
acceleration of 0.183g is used in seismic analyses of the dam. The conjunction of dam and 
foundation soil is considered as welded contact. The fixed boundary condition is considered in 
foundation boundaries and horizontal roller supports are used in reservoir water boundary. In 
this study, materially and geometrically linear elastic analyses are carried out. According to 
performed finite element analyses, maximum and minimum horizontal displacements and 
maximum principal stress components are investigated by dam height considering empty and 
full reservoir conditions. Besides, contour diagrams, when the maximum and minimum 
displacements and principal stresses appear, are presented. Performed numerical analyses 
indicate that hydrodynamic pressure of the reservoir increases displacements and stress 
components. 

Keywords: Roller compacted concrete (RCC) dam, The Lagrangian approach, Fluid finite 
element. 
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ÖZET 

Su kaynaklarına talebin giderek artması sonucu, tarımsal üretimde su tasarrufu sağlayan yeni 
teknikler uygulanmaya başlanmıştır. Bu teknikler bitkisel üretimde verim, ürün kalitesi, büyüme 
ve gelişme üzerinde olumsuz etkilere sahip değildir.  Malç kullanımı bu tekniklerden biri olarak 
son yıllarda tarımsal üretimde daha çok kullanılmaktadır. Bu çalışma, 2013-2014 yıllarında 2 yıl 
süreyle M9 (bodur) anaçlı Fuji elma çeşidinde farklı malç materyallerinin ve sulama 
programlarının sulama suyu tasarrufu, verim ve meyve kalitesi üzerinde etkilerini belirlemek 
amacıyla yürütülmüştür. Fuji elma ağaçları 2009 yılında dikilmiştir. Denemede 4 farklı malç 
uygulaması (siyah taban örtüsü, buğday sapı samanı, gül posası ve malç kullanılmayan kontrol 
konusu) ve her bir malç uygulaması için 3 farklı sulama programı (her sulamada etkili kök 
derinliğindeki kullanılabilir su tutma kapasitesinin % 20’si, % 40’ı ve % 60’ı eksildiği zaman 
mevcut nemi tarla kapasitesine getirene kadar sulama yapma) olmak üzere toplam 12 konu yer 
almıştır. Projenin son yılına ait sulama suyu miktarları dikkate alındığında, en yüksek verimlerin 
elde edildiği 1. sulama programlarında, malç uygulamalarında genel olarak, kontrol 
uygulamasına göre % 13.0-26.4 oranında daha az sulama suyu uygulandığı belirlenmiştir. En 
yüksek su tasarrufu değerleri taban örtüsü materyalinden elde edilmiştir. Siyah taban örtüsü ve 
1. sulama programının kullanıldığı konular 5.913,3 kg da-1 ile en yüksek verime sahip olan konular
olmuştur. Sık sulamaların olduğu malç kullanılan konular meyve ağırlığı ve meyve genişliğini
artırmıştır. En yüksek kırmızı renk yoğunluğu değeri (“a” değeri) malç uygulamaları arasında
buğday sapı samanından elde edilmiştir.
Sonuç olarak, mevcut su kaynakları yeterli olduğunda 1. sulama programı önerilen sulama olarak
belirlenmiştir. Ayrıca mevcut su kaynaklarının kıt olduğu durumlarda sulama suyu tasarrufu için
malç malzemeleri ile birlikte 2. sulama programı da önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Damla sulama, toprak nemi, meyve kalitesi, Fuji, 

ABSTRACT 

Due to increasing demand of water resources, the new technics providing water saving in 
agricultural production have been started to use. The technics have not negative effects on yield, 
fruit quality, development and growth in plant production. Mulch using that is one of these 
techniques has been used much more in agricultural production in the last years. This study was 
conducted to determine the effects of different mulch materials and irrigation programs on 
irrigation water saving, yield and fruit quality of Fuji apple variety grafted on M9 rootstock for 
two years (2013-2014). Fuji apple trees were planted in 2009. Totally 12 different treatments, 
four different mulch treatments (black textile, wheat straw, rose oil processing wastes and no 
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mulch) and three different irrigation programs (starting at irrigation when available water 
holding capacity of 20, 40 and 60 % at the effective root zone was used) for each mulch 
treatment were in the study. Considering the irrigation water amounts of the last year, the 
irrigation water amounts of the 1st irrigation programs having the highest yield was 13.0-26.4% 
less than in control treatment. The highest water saving amounts were obtained from black 
textile mulch material. Black textile mulch and 1st irrigation program interaction have the highest 
yield with 5.913,3 kg da-1. The treatments having frequently irrigations and mulch increased fruit 
weight and width. The highest red colour intensity (“a” value) was obtained from straw mulch. 
As a result of, 1st irrigation program was determined as recommended irrigation when the 
available water resources are sufficient. In addition, 2nd irrigation program together with mulch 
materials can be recommended also for irrigation water saving when available water resources 
are scarce.  

Keywords: Drip irrigation, soil water, fruit quality, Fuji 
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ÖZET 

Bina türünde bir yapı, kararlı, emniyetli ve ekonomik bir şekilde inşa edilmelidir. Bu hedefe 
ulaşabilmek için yapının analizi ve tasarımda tüm şartların ve parametrelerin dikkate alınması 
gerekmektedir. Yapıların analizleri genellikle birinci mertebe adı verilen lineer elastik tekniklerle 
gerçekleştirilmektedir. Yapının şekil değiştirmemiş geometrisine bağlı olarak ötelemeler ve iç 
kuvvetler hesaplanır. Bu analiz türünde burkulma ve akma etkisi dikkate alınmaz. Birinci mertebe 
teorisiyle yapılan analizlerde yer değiştirmeler ve iç kuvvetler etki eden dış yük ile ilişkilidir.  

Ancak bu durum deprem ve rüzgar gibi yanal yüklere maruz kalan yapılar için daha farklıdır. Öz 
ağırlık ve ek düşey yükler, şekil değiştirmiş yapılarda daha fazla yanal deplasmanlara yol açan 
ilave momentlerin oluşmasına sebep olur. Bu duruma P-Delta etkisi denir. P-Delta etkileri 
yapının şekil değiştirmesinden oluşan ek kuvvet ve momentlerin dikkate alınması şeklinde 
açıklanabilir. Bunlar geometrik açıdan ikinci mertebe etkileri olarak bilinmektedir. P-Delta etkisi 
yapıların yüksekliği ve narinliğinin artmasıyla, özellikle sismik açıdan aktif olan veya güçlü 
rüzgarların olduğu bölgelerde daha çok önem kazanmaktadır. Çünkü binaların kat adedinin 
artmasıyla yanal deplasmanlar artar ve böylece elemanlarda ilave momentler oluşur.  Yapıların 
güvenli bir şekilde tasarlanabilmesi için bu ilave momentlerin ve iç kuvvetlerin belirlenmesi 
büyük bir önem taşımaktadır. 

Bu çalışmanın amacı bazı modellerde Matris Deplasman Yöntemi kullanılarak yüksek katlı 
betonarme yapıların statik ve dinamik davranışlarındaki P-Delta etkisinin belirlenmesidir. 
Çalışmada, 20 katlı 3 adet farklı yapı sistemine (betonarme çerçeve, betonarme perde ve karma) 
sahip betonarme bina seçilmiştir. Modelleri analiz etmek ve sonuçları elde etmek için ETABS 
2018 yapısal analiz programı kullanılmış ve ötelenme, kat deplasman farkları, kat kesme 
kuvvetleri ve devrilme momentlerine odaklanılmıştır.  

Yapılan analizler sonucunda, yapıların deprem yönlerinde yapmış olduğu deplasmanlar, 
dönmeler ve kritik noktalardaki kesme kuvvetleri incelenmiştir. Buna göre,   
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1. 3 yapısal sistem türünde de eşdeğer statik, spektral ve zaman tanımlı analizde P-Delta
etkisi dahil edildiği durumda maksimum öteleme, göreli kat öteleme ve devrilme
momenti daima daha fazla çıkmaktadır.

2. Tüm durumlar için, maksimum ötelemenin en büyük değeri daima sırasıyla Eşdeğer
Statik Analiz, Spektral Analiz, Zaman Tanımlı Analizde oluşmaktadır.

3. Perde-Çerçeve Sisteminde, P-Delta etkisi dahil edildiği durum için Eşdeğer Statik
Analizde taban kesme kuvvetinde bir değişim oluşmamakta, Spektral Analiz ve Zaman
Tanımlı Analizlerinde ise azalma meydana gelmektedir

4. Tabanda meydana gelen devrilme momenti, Eşdeğer Statik Analizde daima daha en
büyük değer olurken, Zaman Tanımlı Analizde ise en küçük değer olmaktadır. Buna göre
binaların tasarımında Eşdeğer Statik Analiz kullanımı daha güvenli olduğu
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: ETABS, P- delta etkisi, yüksek binalar, 

ABSTRACT 

A building-type structure must be constructed in a stable, safe and economical manner. In order 
to achieve this goal, all conditions and parameters must be taken into account in the analysis 
and design of the structure. The analyzes of the structures are usually carried out by linear elastic 
techniques called first order. Depending on the undeformed geometry of the structure, the 
translations and internal forces are calculated. In this type of analysis, buckling and yielding 
effects are not taken into account. In analysis with first-order theory, displacements and internal 
forces are related to the external load acting. 

However, this situation is different for structures exposed to lateral loads such as earthquake 
and wind. Self-weight and additional vertical loads cause additional moments that lead to 
greater lateral displacements in deformed structures. This situation is called the P-Delta effect. 
P-Delta effects can be explained by considering the additional forces and moments resulting
from the deformation of the structure. These are known as geometric second-order effects. The
P-Delta effect gains more importance as the height and slenderness of the structures increase,
especially in areas that are seismically active or have strong winds. Because with the increase in
the number of floors of the buildings, the lateral displacements increase and thus additional
moments occur in the elements. The determination of these additional moments and internal
forces is of great importance for the safe design of structures.

The aim of this study is to determine the P-Delta effect on the static and dynamic behavior of 
high-rise reinforced concrete structures by using the Matrix Displacement Method in some 
models. In the study, a 20-storey reinforced concrete building with 3 different building systems 
(reinforced concrete frame, reinforced concrete curtain and mixed) was selected. ETABS 2018 
structural analysis program was used to analyze the models and obtain the results, focusing on 
drift, storey displacement differences, storey shear forces and overturning moments. 

As a result of the analysis, the displacements, rotations and shear forces at critical points of the 
structures in the earthquake directions were examined. According to this, 
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1. In the case of including the P-Delta effect in the equivalent static, spectral and time-defined
analysis in all 3 structural system types, the maximum translation, relative story translation and
overturning moment are always higher.
2. For all cases, the largest value of the maximum translation always occurs in Equivalent Static
Analysis, Spectral Analysis, Time-Defined Analysis, respectively.
3. In the Shear Walls-Frame System, for the case where the P-Delta effect is included, there is
no change in the base shear force in the Equivalent Static Analysis, but a decrease occurs in the
Spectral Analysis and Time-Defined Analysis.
4. The tipping moment occurring at the base is always the largest value in Equivalent Static
Analysis, while it is the smallest value in Time-Defined Analysis. Accordingly, the use of
Equivalent Static Analysis in the design of buildings is considered to be safer.

Keywords: ETABS, P- delta effect, tall buildings 
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ABSTRACT 
 
Eco-efficiency is a concept that focuses on producing more values with limited resources. It is 
built on the notion of simply multiplying with fewer resources, waste, and pollution. As another 
definition, the concept is a measure of long-term sustainability that considers environmental, 
social and economic issues. At company level, eco-efficiency is a significant idea focused on 
achieving a more sustainable development by factoring not only the added value of company 
activities, but also their environmental consequences. However, despite recent research and 
studies, analyzing eco-efficiency levels and recognizing its awareness is still a difficult process.  
Therefore, in this study, a real-life problem was discussed and a discriminant analysis was 
conducted to determine the maturity level of eco-efficiency at company level. The data 
gathering part of this study applied the maturity model approach, which is an easily applicable 
and useful performance measuring tool in this field. Firstly, the data type was defined as 
subjective, and user group was specified as company’s production, R&D managers, EHS 
engineers and production engineers. Then, the data collected through the user group of the 
model were categorized on the basis of the generic eco-efficiency indicators. Since the data type 
is subjective, discriminant correspondence analysis was used to examine the relationship 
between a non-metric dependent variable and categorical independent variables in the study. 
The analysis part of the study was carried out in R 4.0.3 programming software. 
 
Keywords: Discriminant correspondence analysis, Eco-efficiency, Eco-efficiency maturity level 
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ÖZET  
 
İki yönlü hibrit akış tipi çizelgeleme problemi (TR-HFSP), farklı işlerin zıt yönlerde iki farklı rota 
izlediği bir hibrit akış tipi çizelgeleme (HFSP) probleminin bir varyasyonudur. İki farklı rotaya 
sahip iki iş grubu vardır. Gruplardan birinde, tüm işler aşamalar boyunca aynı rotayı takip eder, 
yani işlemlerine ilk aşamada başlarlar ve tüm işlemlerini son aşamada bitirip sistemden çıkarlar. 
Ancak diğer gruptaki tüm işler işlemlerine son aşamada başlar ve aynı rota izlenerek ilk aşamada 
işlemlerini sona erdirirler. Her aşamada, işlenecek işler için bir grup paralel makine alternatifi 
vardır. Her aşamada farklı sayıda paralel makine bulunabilir. TR-HFSP, ağırlıklı olarak 
konteynerlerin işlem akışlarının iki yönlü olduğu konteyner terminallerinde görülmektedir. Bazı 
konteynerler, terminallerde depolanmak üzere gemi veya trenlerden tahliye edilirken, bazı 
konteynerler bu gemi veya trenlere yüklenerek başka yerlere sevk edilmektedir. Problemin 
uygulama alanı konteyner terminalleri ile sınırlı değildir. TR-HFSP problemi, herhangi bir 
depolama alanı veya fabrikaların depolama bölümlerindeki işlemler için de geçerli olabilir. Bu 
çalışmada, bilindiği kadarıyla literatürde daha önce sunulmamış yeni bir kısıt programlama (CP) 
modeli kullanılarak problemin matematiksel modeli sağlanmıştır. Literatürde klasik HFSP için 
sağlanan veri setleri alınarak TR-HFSP'yi çözmek için modifiye edilmiştir. Önerilen CP modeli 
modifiye edilen veri setlerinden büyük örnekler için verilen zaman limiti içinde optimal çözüm 
verememektedir, fakat olurlu çözümler üretebilmektedir. Bu nedenle, problemi çözmek için 
gelecekteki araştırma alanları açık ve geniştir, bu da araştırmacılara ilham vermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: İki yönlü hibrit akış tipi çizelgeleme, kısıt programlama, optimizasyon. 
 
 
ABSTRACT 
 
Two-route hybrid flowshop scheduling problem (TR-HFSP) is a variant of a hybrid flowshop 
scheduling problem (HFSP) where the jobs follow two different routes in opposite directions. 
There are two sets of jobs that have two different routes. In one of the sets, all the jobs follow 
the same route through the stages, i.e., they start their process from the first stage and end at 
the last stage. However, in the other set, all the jobs start processing on the last stage, and they 
end on the first stage by following the same route. In each stage, there are a set of parallel 
machine alternatives for the jobs to be processed. The number of machines for each stage can 
vary. TR-HFSP is mainly seen in container terminals, where the process flows of the containers 
can be two-sided. Some containers are discharged from vessels or trains to be stored in the 
terminals, while some containers are loaded to the vessels or trains to be shipped. The 
application area of the problem is not limited to the container terminals. The TR-HFSP problem 
can also be applicable to any storage area or storage department of the factories. In this study, 
a mathematical formulation of the problem is provided using a novel constraint programming 
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(CP) model, which has not been provided in the literature before as far as is known. Instances 
that were provided for the classical HFSP in the literature are converted to solve the TR-HFSP. 
The CP models cannot solve the problem optimally for the hard instance sets and only provide 
sub-optimal solutions within a given time limit. Therefore, the future research areas to solve the 
problem are open and expansive, which inspires the researchers. 
 
Keywords: Two-route hybrid flowshop scheduling, constraint programming, optimization. 
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ÖZET  
 
Araç rotalama problemi (ARP) dağıtım süreçlerinde karşılaşılan temel problemlerden birisidir. 
Zaman içerisinde, lojistik sektöründeki teknolojik gelişmeler ve sektörlere özgü farklı 
uygulamalar doğrultusunda, klasik ARP’nin çeşitli varyantları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, 
zeytinyağı dağıtım süreci için bir çok-bölmeli araç rotalama problemi ele alınmıştır. Çalışılan araç 
rotalama probleminde, klasik ARP’den farklı olarak, zeytinyağı dağıtım sürecine özgü çeşitli 
gerçek-hayat kısıtları da dikkate alınmıştır. Zeytinyağı dağıtım sürecinde, farklı özelliklere sahip 
zeytinyağı ürünlerinin birbirlerine karışmayacak şekilde araçların farklı bölmelerinde taşınması 
gerekmektedir. Dolayısıyla, dağıtım sürecinde çok-bölmeli araçlar kullanılmaktadır. Bu 
problemde amaç; sınırlı kapasiteye sahip çok-bölmeli araçlar ile müşterilerin farklı zeytinyağı 
ürünlerine olan taleplerini karşılayacak şekilde, minimum maliyetli araç rotalarını oluşturmaktır. 
Ayrıca, araç rotaları planlanırken müşteri ziyaret zamanlarının müşterilerin zaman pencerelerine 
uygun olarak planlanması da gerekmektedir. Bu çalışmada, zeytinyağı dağıtım sürecinde çok-
bölmeli araç rotalama problemi için bir karma-tamsayı programlama modeli önerilmiştir. 
Önerilen karma-tamsayı programlama modelinin performansı çeşitli küçük-ölçekli problemler 
üzerinde test edilmiştir. Sayısal sonuçlar önerilen modelin, çeşitli küçük-ölçekli problemleri kısa 
sürede optimal olarak çözebildiğini göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Araç rotalama problemi, karma-tamsayı programlama, zeytinyağı dağıtımı 
 
 
ABSTRACT 
 
The vehicle routing problem (VRP) is one of the main problems encountered in distribution 
processes. Over the time, various variants of the classical VRP have emerged in line with the 
technological developments in the logistics sector and the different field-specific applications. 
In this study, a multi-compartment vehicle routing problem is studied for the olive oil 
distribution process. In the studied vehicle routing problem, various real-life constraints specific 
to the olive oil distribution are also considered, different from the classical VRP. In the olive oil 
distribution process, olive oil products with different properties should be transported in 
different compartments of the vehicles so that they do not mix with each other. Hence, multi-
compartment vehicles are used in the distribution process. The aim of the problem is to obtain 
minimum cost vehicle routes to meet the demands of customers for different olive oil products 
with a set of capacitated multi-compartment vehicles. Additionally, time windows of the 
customers should be regarded in the planning of vehicle routes. In this study, a mixed-integer 
programming model is proposed for the multi-compartment vehicle routing problem in olive oil 
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distribution. The performance of the proposed mixed-integer programming model is tested on 
various small-scale instances. The computational results show that the proposed model can 
solve various small-scale instances optimally, in a short computational time. 
 
Keywords: Vehicle routing problem, mixed-integer programming, olive oil distribution 
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ÖZET  
Makinenin plan dışı duruşu üretim akışında dengesizliğe ve buna bağlı olarak; etkin olmayan 
makine operatörü, hammadde ve yarı mamulde yığılma, sipariş yetiştirememe, lojistik 
süreçlerde aksaklık, finans bozukluk ve mali kayıp, prestij sarsıntısı ve müşteri kaybı gibi 
istenmeyen durumlara neden olabilir. Bu sebeplerden ötürü makinenin arıza vermeden önce 
bakım ihtiyaçlarını tespit etmek ve plan programı dâhilinde tamamlamak gerekmektedir. Makine 
arızasının hangi durumlarda ortaya çıktığını tecrübe ve birden fazla parametre analizi (çalışma 
sıcaklığı, rulman sesi ve titreşimi, yağ viskozitesi, basınç, hava şartları, enerji tüketimi), çeşitli 
farklı sensor verileri ile makine sağlığını öngörmek için mümkün olabilir. Bunun diğer bir yöntemi 
ise arıza durumunda arızaya neden olan parametre değerlerinin belirlenmesi ve bu 
parametrelerin kayıt altına alınmasıdır. Kestirimin doğru yapılabilmesi için sağlıklı ve dengeli bir 
veriye ihtiyaç vardır. Veri toplama süreci uzun olmakla birlikte çoğu durumda yetersiz veri 
olabilir. Bu gibi durumlarda verinin anlamlı biçimde çoğaltılması, eğer veride bir dengesizlik varsa 
bunun dengelenmesi gerekebilir. Kayıt altına alınan veri istatistik düşünce için temel sağlarken, 
makine öğrenim teknikleri ile arıza durumu hakkında önceden makine gerekliliği önerisinde 
bulunulabilir ve bu doğrultuda bakım stratejileri oluşturulabilir. Uygulanacak bakım stratejisi 
makinenin kritik yol ya da süreç üzerinde olup olmadığıyla ilgili kararları da barındırır. Örneğin 
CNC Torna tezgâhında kullanılan magazin zincir gergi özelliği zamanla kaybolacak ve periyodik 
kontrolde yeniden ayarlanması gerekecektir. Bunun gibi bir arıza durumu sistemin kritiğini 
oluşturmazken, tezgâh yağının bakım ömrünü, yağ basıncını takip etmemek ya da motor 
soğutma sisteminde oluşabilecek arızayı öngörememek tezgâhta ağır hasar oluşturacaktır. 
Burada kritik olan arızanın onarım zamanı ve birim maliyetidir. Bu nedenlerle sistemde kritik 
olarak tanımladığımız süreçlerdeki arızanın önceden tespit edilmesi önemlidir. Bu çalışmada, bir 
makinenin bakım periyodunu tahmin etmek için birkaç makine öğrenmesi uygulanmıştır. Ayrıca 
verilerdeki dengesizliği gidermek için çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre 
Bagged Tress teknikleri bu problem için etkin performans sağlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kestirimci bakım, makine öğrenmesi, dengesiz data 
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ABSTRACT 
 
Unplanned stoppage of the machine can cause the imbalance in the production flow and 
unsatisfactory situations such as accumulation in raw materials and semi-finished products, 
inability to fulfill orders, disruption in logistics processes, financial failure and financial loss, 
prestige shakes and loss of customers. Considering reasons above, it is necessary to determine 
the maintenance needs of the machine before it fails and to complete it within the plan program. 
Experience and analysis of multiple parameters (operating temperature, bearing noise and 
vibration, oil viscosity, pressure, weather conditions, energy consumption) can be possible to 
predict machine health with various different sensor data. Another method is to determine the 
parameter values that cause the failure in case of failure and to record these parameters. In 
order for the estimation to be made correctly, a healthy and balanced data is needed. Although 
the data collection process is long, there may be insufficient data in most cases. In such cases, 
generation of data may be necessary to balance data if there is an imbalance in the data. While 
the recorded data provides the basis for statistical thinking, machine learning techniques can be 
used to suggest machine requirements in advance about the failure status and maintenance 
strategies can be created accordingly. The maintenance strategy to be implemented also 
includes decisions about whether the machine is on the critical path or process. For example, 
the magazine chain tensioner feature used in the CNC lathe will disappear over time and will 
need to be re-adjusted in periodic control, but it is not critical issue for the system. On the other 
hand, failing monitor the maintenance life of the machine oil, oil pressure or not foreseeing the 
malfunction that may occur in the engine cooling system will cause severe damage to the 
machine. For these reasons, it is important to predetermine the failure in the processes that we 
define as critical in the system. In this study, several machine learning is applied to predict the 
maintenance period of a machine. Also, several techniques are used to eliminate the imbalance 
in the data. According to the results, the Bagged Tress techniques provide effective performance 
for this problem. 
 
Keywords: Predictive maintenance, machine learning, unbalanced data 
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ÖZET  
 
Ülkemiz, hazır giyim endüstrisi bakımından uluslararası pazarda büyük bir potansiyele sahiptir. 
Bu pazar potansiyelinin korunması ve genişletilebilmesi için yüksek kalite standartlarında üretim 
yapılması kaçınılmazdır. İstenilen kalite standartlarında üretim yapmak, ürün kalitesini etkileyen 
en önemli sorunların giderilmesine bağlıdır. Hazır giyim endüstrisinde karşılaşılan kalite 
sorunlarının kaynağı ise belli başlı kumaş hatalarıdır.  Bu kumaş hatalarının tespit edilmesi ve 
sınıflandırılması için daha önceki çalışmalarda birçok yöntem denenmiştir fakat kullanılan 
yöntemler tatmin edici sonuçlar sunmamıştır.  
 
Günümüzde, gelişen teknoloji ile birlikte, nesne tespiti ve sınıflandırma problemlerinin çözümü 
için derin öğrenme algoritmaları sıklıkla kullanılmaktadır. Görüntü işleme alanında derin 
öğrenme algoritmalarının kullanılması ile etkin çözümlere hızlı bir şekilde erişilmesi mümkün 
hale gelmiştir. Bu çalışmada da, kumaş hatalarının tespiti ve sınıflandırılması için derin öğrenme 
yöntemlerinden YOLOv4 algoritması kullanılmıştır. Araştırmada, TILDA veri setinden alınan 2100 
adet kumaş hata fotoğrafından yararlanılmıştır. Kullanılan veri seti ve işlenen metin dosyaları; 
1680 adet eğitim verisi ve 420 adet test verisi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Elde edilen çıktılar 
Colab platformuna aktarılmış ve YOLOV4 algoritması ile eğitim ve test süreci tamamlanmıştır. 
Eğitim işlemi sonucunda %80 F1-skor, %83 ortalama hassasiyet değerlerine ulaşılmıştır. Test 
sonuçlarına göre; kumaş hatalarının tespiti ve sınıflandırılması için %95,89 ortalama doğruluk 
oranı elde edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Kumaş Hatası Tespiti ve Sınıflandırılması, Görüntü İşleme, YOLOv4 
Algoritması, Derin Öğrenme Algoritmaları, Yapay Zekâ. 
 
 

ABSTRACT 
 
Turkey has a great potential in the international market for the apparel industry. In order to 
maintain and expand this market potential, it is inevitable to produce to high quality standards. 
Producing at desired quality standards depends on the elimination of the most important 
problems affecting product quality. The source of the quality problems encountered in the 
apparel industry are the major fabric defects. Several methods have been used in previous 
studies to detect and classify these fabric defects. However, these methods have not produced 
acceptable results. 
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Today, with the developing technology, deep learning algorithms are often used to solve object 
detection and classification problems. Using deep learning algorithms in the image processing, 
it is possible to quickly access effective solutions. In this study, YOLOv4 algorithm, one of the 
deep learning methods, was used for the detection and classification of fabric defects. The study 
included 2100 fabric defect images taken from the TILDA data set. The data set is divided into 
1680 for training and 420 for testing. The results were transferred to the Colab platform and the 
training and testing process was carried out with the YOLOV4 algorithm. As a result of the 
training process, 80% F1-score and 83% average precision values were obtained. According to 
the test results; 95.89% average accuracy rate was achieved for the detection and classification 
of fabric defects. 
 
Keywords: Fabric Defects Detection and Classification, Image Processing, YOLOv4 Algorithm, 
Deep Learning Algorithms, Artificial Intelligence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES'21 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
December, 13-18, 2021 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

61



Robotic parallel U-type assembly line balancing problems: Problem 
definition and mathematical formulation 

 
Şule Nur Sargın1, Talip Kellegöz2 
 

1 İstanbul Technical University, Faculty of Management, 34367, Maçka / İstanbul, 
sargins@itu.edu.tr  
2 Gazi University, Faculty of Engineering, 06570, Maltepe / Ankara, tkellegoz@gazi.edu.tr  
 
 

 
 

ÖZET  
 
Montaj hattı dengeleme problemi, bazı öncelik ilişkilerine sahip görevlerin belirli kısıtlamaları 
sağlayarak bir veya birkaç amacı en iyileyecek şekilde sıralı iş istasyonlarına atanması 
problemidir. Robotik montaj hattı dengeleme problemlerinde ise, görev atamasına ilaveten 
istasyonlara robot ataması da gerçekleştirilir. Bir göreve ilişkin süre, o görevi gerçekleştiren robot 
tipine göre değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada, robotik paralel U-tipi montaj hattı 
dengeleme problemi ele alınmıştır. Dikkate alınan performans kriteri, çevrim süresinin en 
küçüklenmesi, diğer bir ifadeyle üretim oranının maksimizasyonudur. Öncelikle, formal olarak 
problem tanımı sunulmuş olup devamında problemin karışık tam sayılı doğrusal programlama 
formunda matematiksel formülasyonu geliştirilmiştir. Çeşitli boyutlardaki test problemi 
örnekleri, GAMS yazılımı kullanılarak önerilen formülasyon yoluyla çözülmüş ve sonuçlar 
sunulmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Robotik montaj hattı dengeleme problemi, paralel U-tipi, matematiksel 
formülasyon 
 
 

ABSTRACT 
 
The assembly line balancing problem is the problem of assigning tasks with certain precedence 
relationships to sequential workstations in such a way as to optimize one or more objectives 
while satisfying certain constraints. In a robotic assembly line balancing problem, in addition to 
task assignment, the assignment of different type robots to stations is also performed. Duration 
for a task varies according to the type of robot performing that task. In this study, robotic parallel 
U-type assembly line balancing problem is considered. The objective function of the problem is 
the minimization of the cycle time, in other words, the maximization of the production rate. 
First, a formal definition of the problem is presented, and then a mathematical formulation of 
the problem in the form of mixed integer linear programming is developed. Benchmark problem 
instances of various sizes are solved using the proposed formulation in GAMS software and the 
results are presented. 
 
 
Keywords: Robotic assembly line balancing problem, parallel U-type, mathematical formulation 
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ÖZET  
 
Günümüz otomotiv sanayinde uygulanan üretim süreçlerinde yer alan ürünlerde, üretim 
sonrasında kalite-kontrol aşamaları oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kalite-kontrol 
aşamalarındaki en önemli yöntemlerden birisi de görüntü işleme tabanlı kameralı kontrol 
teknolojisidir. Söz konusu kontrol teknolojisi hassas toleranslara sahip parça ölçümlerinde, hızlı 
ve yüksek başarımından dolayı kontrol işlem ve süreçlerinin olmazsa olmaz bir parçası haline 
gelmiştir. Bu makalede dairesel geometriye sahip bir parçanın iç ve dış yarıçaplarını ölçmek için, 
endüstriyel görüntü işleme alanında kullanılabilecek en optimal yöntemin belirlenmesi ve 
ilerleyen dönemde benzer geometriye sahip parçalar üzerinde yapılacak kontrollere ışık tutması 
amaçlanmıştır. Oluşturulan deney düzeneğinde ölçülen parçaların görüntüsü, telesentrik lense 
bağlı bir endüstriyel kamera ve telesentrik bir aydınlatma arasına yerleştirilerek alınmıştır. 
Böylelikle arka planın beyaz, parçanın ise keskin sınırları olacak şekilde siyah olması sağlanmıştır. 
Yapılan testlerde, endüstriyel kameralar ve telesentrik lensler ile hazırlanan bir test cihazından 
5 farklı parça için, 3 farklı konumlandırma durumunda 10’ar adet görüntü alınmıştır. 
Tekrarlanabilirlik analizi için alınan anlık görüntüler Python Programlama Dili’nde OpenCV ve 
NumPy Kütüphaneleri vasıtasıyla “bağlı bileşenler - piksel sayma”, “kontur - daire uydurma”, 
“kontur - elips uydurma” ve “Hough çemberi dönüşümü” olmak üzere 4 farklı metotla 
ölçülmüştür. Her 10 görüntünün piksel bazında yarıçap ölçümlerinin maksimum ve minimum 
değerleri arasındaki farklar elde edilmiş ve değerlendirme için hazır hale getirilmiştir. Yapılan 
testler neticesinde, tekrarlı ölçümlerdeki maksimum-minimum arasındaki farklarda “bağlı 
bileşenler - piksel sayma” metodunun 0.30 piksel, “kontur - daire uydurma” metodunun 0.20 
piksel, “kontur - elips uydurma” metodunun 0.37 piksel ve “Hough çemberi dönüşümü” 
metodunun ise 2.84 piksel farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca işlem süresi bazında 
karşılaştırıldığında; toplam süre olarak “bağlı bileşenler - piksel sayma” metodunun 14 saniyede, 
“kontur - daire uydurma” metodunun 10 saniyede, “kontur - elips uydurma” metodunun 6 
saniyede ve “Hough çemberi dönüşümü” metodunun ise 36 saniyede ölçümleri tamamladığı 
gözlemlenmiştir. Ölçüm parçalarının iç ve dış yüzeylerinde oluşabilen çıkıntılar “bağlı bileşenler 
- piksel sayma” metodunun, tekrarlanabilirlik hassasiyetinde beklenenin üzerine çıkmasına 
neden olmuştur. Benzer şekilde parçaların eliptik yapısından dolayı “Hough çemberi dönüşümü” 
metodu dairesel parçaları tanımlamada her ne kadar yeterli olsa da, merkezlemeyi doğru 
yapamadığı için hassas ölçümlerde diğer yöntemlere göre daha az başarılı olduğu 
gözlemlenmiştir. Kontur - elips uydurma metodu işlem süresinde diğer yöntemlere göre daha 
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hızlı olsa da, tekrarlanabilirlik hassasiyetinde “kontur - daire uydurma” ve “bağlı bileşenler - 
piksel sayma” metotlarının gerisinde kalmaktadır. Yaptığımız çalışmalar, ölçüm metotları 
arasında maksimum-minimum yarıçap ölçüm farkına göre “kontur-daire uydurma” metodunun 
diğer metotlardan hem tekrarlanabilirlik hem de hız açısından daha iyi performans gösterdiğini 
ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Görüntü İşleme, Python, OpenCV, Tekrarlanabilirlik Hassasiyeti, Hough 
Çemberi Dönüşümü, Telesentrik Lens 

ABSTRACT 

In the products in the production processes applied in today's automotive industry, the quality-
control stages after production have a very important place. One of the most important methods 
of quality-control processes is the image processing based camera control technology. 
Mentioned control technology has become an indispensable part of control processes due to its 
fast and high performance in part measurements with precise tolerances. In this article, it is 
aimed to determine the most optimal method that can be used in the field of industrial image 
processing by measuring the inner and outer radius of a part with a circular geometry and to 
help the measurements to be made on parts with similar properties. The images of the 
measured parts in the created experimental setup were taken by placing them between a 
telecentric lighting and an industrial camera with a telecentric lens. Thus, it is ensured that the 
background is white and the part is black with sharp boundary. In the tests, 10 snapshot were 
taken for 5 different parts, in 3 different positioning conditions from a test device prepared with 
industrial cameras and telecentric lenses. The snapshots taken for repeatability analysis were 
measured with 4 different methods in Python Programming Language via OpenCV and NumPy 
Libraries. These methods are "connected components - pixel counting", "contour - circle fitting", 
"contour - ellipse fitting" and "Hough circle transform". The differences between the maximum 
and minimum values of the radius measurements in pixels of each 10 images were obtained and 
made ready for evaluation. As a result of the tests, the difference between the maximum and 
minimum in repeated measurements for the "connected components - pixel counting" method 
was 0.30 pixels, 0.20 pixels for the "contour - circle fitting" method, 0.37 pixels for the "contour 
- ellipse fitting" method, and 2.84 pixels for the "Hough circle transform" method. Furthermore,
when processing time was compared, it was observed that the "connected components - pixel
counting" method completed the measurements in 14 seconds, the "contour - circle fitting"
method in 10 seconds, the "contour - ellipse fitting" method in 6 seconds and the "Hough circle
transform" method in 36 seconds. The ledge that may occur on the inner and outer surfaces of
the measurement parts have caused the repeatability accuracy of the "connected components
- pixel counting" method in the results obtained in the measurements to be higher than
expected. Similarly, while the "Hough circle transform" method is sufficient to define circular
parts, due to the elliptical structure of the parts, measurement fault occurs due to undesired
centering. Although the processing time of Contour – ellipse fitting method is low, the
repeatability accuracy isn't better than the "contour - circle fitting" and "connected components
- pixel counting" methods. Our work have shown that the "contour-circle fitting" method
performs better than other methods according to the maximum-minimum radius measurement
difference among the measurement methods.

Keywords:  Image Processing, Python, OpenCV, Repeatability Accuracy, Hough Circle Transform, 
Telecentric Lens 
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ÖZET 

Bu araştırma ve geliştirme çalışmasının amacı, günümüzde kullanımı hızla artmakta olan 
elektrikli araçların, elektrik motor kapaklarında kullanılan ve yataklama görevini gören çelik 
geçme parçasının, geleneksel talaşlı imalat sonrası preslenerek montajı yerine, robot ve 
otomasyon yardımı ile direkt olarak parça ile birlikte dökülmesinin sağlanmasıdır. Alüminyun 
yüksek basınçlı döküm yöntemi ile üretilecek olan bu parça içindeki çelik geçmenin, şirketimizde 
ilk defa, indüksiyon ocağında, uygun derece ısıtılarak, robot vasıtasıyla otomatik olarak , döküm 
kalıbına konması üzerinde çalışılmıştır. Bu işlem için bir adet buffer indeks tabla, çift aşamalı çelik 
palet konveyör, ısıl çift indüksiyon ocağı, chiller soğutma sistemi ve otomasyon kontrol 
ekipmanları kullanılmıştır. Bu sistemin içinde otomatize çalışabilmesi için enjeksiyon tezgahı PLC 
yazılımı upgrade edilmiş ve yeniden tasarlanan robot rapid programı ile arayüzü kurulmuştur. 
Döküm hücresi yerleşimi yeniden tasarlanmıştır. Bu sayede çevrim süresi heddefleri tutturulması 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda asansör sistemi entegre edilmiş yeni bir soğutma kazanı 
tasarlanmıştır. Proses akışındaki hataları minimize edebilmek için döküm tezgahında, parça 
kontrol sisteminde, indüksiyon sıcaklık sisteminde sensörlü Poka Yoke hatasızlaştırma sistemleri 
dahil edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  
Elektrikli araç, yüksek basınçlı döküm, otomasyon, entegrasyon, alüminyum döküm. 

ABSTRACT 

The aim of this research and development study is to ensure that the steel insert, which is used 
in electric motor covers and serves as a bedding, of electric vehicles, the use of which is 
increasing rapidly today, is poured directly with the part with the help of robot and automation, 
instead of pressing and mounting after traditional machining. It has been studied for the first 
time in our company that the steel insert in this piece, which will be produced by the aluminum 
high-pressure casting method, is heated to the appropriate degree in the induction furnace and 
automatically placed in the casting mold by means of a robot. For this process, a buffer index 
table, double-stage steel pallet conveyor, thermocouple induction furnace, chiller cooling 
system and automation control equipment were used. In order to be able to work automatically 
in this system, the PLC software of the injection machine was upgraded and its interface was 
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established with the redesigned robot rapid program. The casting cell layout has been 
redesigned. In this way, it is aimed to meet the cycle time targets. For this purpose, a new cooling 
boiler with an integrated elevator system has been designed. In order to minimize the errors in 
the process flow, Poka Yoke error-free systems with sensors are included in the casting machine, 
part control system, induction temperature system. 

Keywords:  
Electric vehicle, high pressure die casting, automation, integration, aluminum die casting. 
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ÖZET 

Endüstride yaşanan dijital dönüşüm sürecinde bilgisayar destekli tasarım (CAD: Computer added 
design) programlarından geliştirilen 3 Boyutlu modelleme yazılımları ile sanal gerçeklik ve 
artırılmış gerçeklik uygulamaları, mühendislik alanında olduğu kadar tasarım alanında da oldukça 
yaygınlaşmıştır. Bildirinin amacı; moda endüstrisinde 3Boyutlu modelleme yazılımlarının giysi ve 
kumaş tasarım süreçlerine olan etkisini ve dijital giysilerin ortaya çıkışını araştırmaktır. 
Araştırmada; dijital giysilerin tasarlanmasına olanak sağlayan yazılımların hangileri olduğu, 
özellikle moda ve tekstil tasarımına yönelik hangi programların geliştirildiği, diğer CAD 
yazılımlarının moda alanında kullanılıp kullanılmadığı, tasarımların çizimleri, çizimlerin 3Boyutlu 
modellemeleri, renklendirilmeleri, üründe kullanılacak malzemelerin yüzey dokularının 
oluşturulması, varsa kumaş desenlerinin çizimleri, renk varyasyonlarının çeşitlenmesi, kumaş 
drapelerinin tonlanması, dikiş, baskı, nakış gibi süsleme öğelerinin, aksesuar detaylarının 
işlenmesi gibi teknik uygulamaların hangi araçlar ve hangi teknolojik yenilikler ile çözümlendiği 
soruları sorulmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. 
‘Dijital giysiler’ güncel bir konu olduğu için doküman analizinde dijital modaya öncülük eden 
tasarımcılar ve markalar üzerinden araştırma yürütülmüş, onların kullanmakta olduğu yazılım ve 
teknolojiler incelenmiş, dijital giysi üreticilerinin web siteleri, verdikleri röportajlar, yeni medya 
haberleri, sektörel haberler, ilgili tasarımcıların ve markaların güncel sosyal medya 
paylaşımlarına ek olarak bilgisayar destekli tasarıma ait başlıca kaynak kitaplar, ilgili bilimsel 
makaleler ve bildiriler incelenmiştir.  
Araştırmanın bulgusu olarak; moda tasarım alanına yönelik geliştirilen CLO 3D, Tuka3D, 
MarvelousDesigner, Browzwear, Romans CAD ile diğer CAD yazılımları olan Adobe Substance 3D, 
Fusion 360, Maya, ZBrush, Rhino gibi 3B tasarım programları tespit edilmiştir. Bu yazılımlar 
sayesinde ürünlerin renk, malzeme, doku ve formlarının üretim öncesinde dijital ortamda 
tasarlanması, 3Boyutlu olarak her açıdan sanal gerçeklikte gözlemlenebilmesine ve üretim 
aşamasından önce gereken düzeltmelerin yapılabilmesine olanak sağladığı görülmüştür. 
Araştırılan yazılımların sunduğu akıllı malzemeler ve akıllı maskeleme araçları, güçlü boyama 
motorları, gerçek hayattan malzeme davranışlarını yeniden oluşturmaları, içe aktarılan 
modellerde doku oluşturan otomatik UV’ler kullanmaları gibi pek çok yenilikçi teknolojik içerik 
sayesinde, tasarımcıların yaratıcılıklarını ve üretkenliklerinin sınırlarını genişlettiği anlaşılmıştır. 
3Boyutlu sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin tasarımcılara faydalı olduğu kadar 
satış ve pazarlamada markalara dinamik bir sunum yapma fırsatı sunduğu, tüketicilerin ise satın 
alma süreçlerini olumlu etkilediği bildirilmiştir. Bu yazılımlar sayesinde gerçek moda 
endüstrisinin sanal bir uzantısı olan ‘dijital giysiler’ tasarlandığı ve internet üzerinden sosyal 
medya platformlarında kullanıcıların fotoğrafları üzerine giydirilen 3Boyutlu, hareketli veya 
2Boyutlu durağan görsellerin, dijital tüketicilere sanal içerik olarak satıldıkları dikkat çekici bir 
gelişme olarak aktarılmaktadır. Sonuç olarak dijital giysilerin geleceği değerlendirilmiştir. 
Araştırmanın önemi ise; CAD ve 3B modelleme yazılımları kullanarak geliştirilen dijital giysileri 
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tanıtması ve yakın gelecekte metaverse ortamında sıklıkla kullanılacağı ön görülen dijital 
giysilerin öncü tasarımcılarını, markalarını tanıtmasıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Dijital, moda, tasarım, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik.  
 
 
Digital Clothing 
 
 
ABSTRACT 
 
Process of digital transformation in the industry, 3D modeling software developed from 
computer-aided design (CAD) programs and virtual reality and augmented reality applications 
have become quite widespread in the field of design as well as in the field of engineering. The 
aim of the paper is to investigate the effect of 3Dimensional modeling software on clothing and 
fabric design processes and the emergence of digital clothing in the fashion industry. In this 
study had asked such as questions such as which digital software are using  to design garments, 
which programs are especially  intended for fashion and textile design, drawings, 3D modeling, 
coloring the surface texture of the materials to be used in the creation of their products, if any, 
of fabric patterns, color variations, drapes, decorative items such as sewing, printing, 
embroidery, accessory details such as the processing of   which tools and which technological 
innovations how solve the technical applications. In the study, document analysis was used as 
one of the qualitative research methods.  Conducted research on the subject of document 
analysis, ‘Digital clothing' designers and brands who are pioneering digital fashion, CAD 
software’s and digital garment manufacturers websites, new media, industry news,  designers 
and brands social media accounts, in addition to the main source for up-to-date books, scientific 
articles and abstracts were examined. As a result of the research; Adobe Substance 3D, Fusion 
360, Maya, ZBrush, Rhino 3D design programs, which are CLO 3D, Tuka3D, MarvelousDesigner, 
Browzwear, Romans CAD and other CAD software developed for the field of fashion design, have 
been identified. Thanks to these software’s, it has been seen that the color, material, texture 
and forms of the products are designed digitally before production, 3Dimensionally observable 
in virtual reality from all angles and the necessary corrections can be made before the 
production stage. Researched software's have smart materials and smart masking tools, 
engines, strong coloring, real-life materials to recreate the behavior of the imported models 
such as the use of many innovative technological content that creates texture on  automatic UV, 
thanks to these software’s creativity and productivity of designers is expanding the boundaries. 
3D virtual reality and augmented reality technologies, it is useful to designers, sales and 
marketing of brands in a dynamic presentation as much as offer the opportunity to make 
consumers is reported to have a positive impact on the buying process. As a remarkable 
development thanks to these software’s a virtual extension of the fashion industry, ‘digital 
clothing' are selling the virtual content is transferred to digital consumers. As a result, the future 
of digital clothing has been evaluated. The importance of the research is; it introduces the digital 
clothing they have developed using CAD and 3D modeling software and introduces the leading 
designers of digital clothing, which is often seen to be used in the metaverse environment in the 
near future. 
 
 
Keywords: Digital, fashion, design, virtual reality, augmented reality.  
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ÖZET  
 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gerek endüstride gerek akademik ortamda verilerin depolama 
sistemleri büyük ölçüde kolaylaşmış olup işlenebilirliği de bir o kadar önem kazanmıştır. Böyle 
bir durumda sistemleri daha iyi tanımak, oluşabilecek hataları tespit edip önlem almak, oluşan 
hataları daha hızlı bir şekilde önüne geçmek için farklı veri işleme yöntemleri geliştirilmiş ve 
uygulanmıştır. Örnek olarak elektrik tüketim verilerinin tahmin edilmesi kolay olmayan ama 
tahmin edildiğinde önceden üretim miktarının belirlenmesi ve birçok gereksiz tüketimin önüne 
geçilmesini sağlayacak bilgiler içerir. Şimdiye kadar bu güçlü veriyi işlemek için farklı yöntemler 
kullanılmış ancak yeterli performanslar elde edilememiştir. Bu çalışmada, elektrik tüketim 
verisinin sembolik regresyon yöntemi ile özniteliklerinin çıkarımı yapılmakta ve bu öznitelikler 
kullanılarak yüksek mertebeden sinir ağı tasarımı ile tahminler oluşturmaktadır. Temel amaç az 
parametreli yüksek mertebeden yapay sinir ağı modeli ile yüksek başarımlı tahmin sonuçları elde 
etmektir. Elde edilen tahmin sonuçları, öznitelik çıkarımı olmadan elde edilen sonuçlar ile 
karşılaştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yüksek mertebeden sinir ağı, öznitelik çıkarımı, sembolik regresyon, elektrik 
tüketim tahmini. 
 
 
ABSTRACT 
 
With the development of technology, data storage systems have become much easier both in 
the industry and in the academic environment, and its operability has gained so much 
importance. In such a case, different data processing methods have been developed and 
implemented in order to get to know the systems better, to detect possible faults and to take 
precautions, and to prevent faults more quickly. For example, it contains information that is not 
easy to predict electricity consumption data, but when it is estimated, it will enable to determine 
the amount of production in advance and to prevent many unnecessary consumptions. So far, 
different methods have been used to process this powerful data, but enough performances have 
not been achieved. In this study, the features of the electricity consumption data are extracted 
with the symbolic regression method, and by using these features, predictions are made with 
the higher order neural network design. The main purpose is to obtain high-performance 
prediction results with a low-parameter high-order neural network model. The estimation 
results obtained were compared with the results obtained without feature extraction. 
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Keywords: Higher-order neural-networks, feature extraction, symbolic regression, prediction of 
electricity consumption. 
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ÖZET  
 

Moda sektöründe faaliyet gösteren firmalar, kullanıcıların daha çok ilgisini çekmek ve 
satışlarını arttırmak amacı ile çeşitli firmalar ile lisans anlaşması yapmakta ve onların lisanslı 
görsellerini, ürünlerinin üzerinde kullanmaktadır. Bu ürünlerin çeşitli alışveriş platformlarında 
belirlenmesi lisans sahiplerine yapılacak ödemeler açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, 
çeşitli moda sektörlerine ait ürün görselleri üzerinden, ürün lisanslarının ve görsel üzerindeki 
lisans bölgelerinin otomatik tespiti amaçlanmıştır. Çalışmada LC Waikiki, Trendyol ve Koton gibi 
Türkiye pazarında faaliyet gösteren e-ticaret siteleri üzerinden 1800 farklı ürüne ait toplamda 
6215 adet görüntü toplanmış ve işaretlenmiştir. Facebook Yapay Zekâ Araştırma Grubu 
tarafından geliştirilen ve literatürde adından sıkça söz ettiren Mask R-CNN Evrişimli Sinir Ağını 
temel alan Detectron 2 isimli görüntü sınıflandırma ve bölütleme modeli toplanan görüntüler ile 
eğitilmiş ve modelin test veri seti üzerindeki performansı ölçülmüştür.  

 
Çalışmada kullanılan görüntüler, yukarıda bahsedilen internet sitelerinden Python 

ortamında, BeautifulSoup Kütüphanesi kullanılarak geliştirilen Crawler Bot sayesinde alınmıştır. 
Görüntüler ortalama 1024x1365 piksel çözünürlüğe sahiptir. Bu görüntüler üzerinde 2 farklı 
uzman tarafından LabelImg programı yardımıyla işaretlemeler yapılmıştır. Modelin eğitiminin 
uzun sürmemesi açısından görüntüler 512x512 piksel çözünürlüğüne ölçeklendirilmiştir ve 
LabelImg programından alınan işaretlemeler COCO Dataset Formatına dönüştürülmüştür. Veri 
setinin %90’ın eğitim için, %10’u da test için olmak üzere rastgele ayrılmıştır. Eğitim setiyle 
eğitilen modelin çıktıları gözlemlenmiş ve test verisiyle sınanmıştır. Test verisindeki tahmin 
sonuçları gözlemlendiğinde modelin, veri setinde en çok temsil edilen sınıfı tercih ettiği, bununla 
birlikte kıyafet görüntülerindeki lisanslı bölgeleri bölütleme işleminin matematiksel başarısının 
yüksek olduğu gözlenmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Görüntü İşleme, Sınıflandırma, Bölütleme, Evrişimli Sinir Ağları, Lisans Tespiti 
 
 
ABSTRACT 
 

Firms operating in the Fashion Sector make license agreements with various companies 
and use their licensed images on their products in order to get more users and increase their 
sales. The determination of these licensed products on various E-Shopping platforms is 
important in terms of payments to license holders. In this study, it is aimed to determine the 
product licenses and the license regions on the image through the product images of various 
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fashion sectors and E-Shopping sites.  A total of 6215 images from 1800 different clothing 
products were collected and manually anotated from the E-Commerce sites LC Waikiki, Trendyol 
and Koton, and manually annotated.  With the collected images, the Detectron 2 model 
developed by the Facebook Artificial intelligence research team was trained and the results were 
analyzed.  
 
 The images used in the study were collected from the websites of the aforementioned 
E-Commerce sites in Python via a Web Crawler developed using the BeautifulSoup Library.  The 
images collected have an average resolution of 1024x1365 pixels. Annotations were made on 
the images by 2 different experts using the LabelImg program. In order to ensure that the 
training of the model does not take long, the images were rescaled to a resolution of 512x512 
pixels and the annotations from the LabelImg program were converted to the COCO Dataset 
Format. The collected dataset was randomly partitioned into  training and test data with ratios 
%90 and %10, respectively. The outputs of the model trained with the training set were 
observed, and tested with the test data. Detailed analysis of the prediction results on the test 
data, showed that the model was biased towards the most represented class in the data set.  
However, the success of the model in segmenting the licensed regions in the clothing images 
was found to be quite high.  
 
Keywords: Image Processing, Classification, Segmentation, Convolutional Neural Networks, 
License Detection 
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ÖZET  
 
Son yıllarda sağlık, güvenlik ve gözetim, eğlence ve akıllı ortamlar gibi çeşitli alanlarda kullanımı 
nedeniyle insan hareket uygulamalarıyla ilgili çalışmalar oldukça önem kazanmıştır. İnsan 
aktivite tanıma ve mimik tanıma gibi çeşitli İnsan hareket uygulamaları için farklı görü ve sensör 
tabanlı aygıtlar kullanılmaktadır. Microsoft tarafından 2010 yılında piyasaya sunulan Kinect 
aygıtı, sahip olduğu derinlik sensörü nedeniyle iskelet eklem tabanlı birçok insan hareket 
uygulama çalışmasında kullanım alanı bulmuştur. Bu çalışma, Kinect derinlik sensörünün farklı 
insan hareket uygulamalarında kullanım durumunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu 
doğrultuda, 2011-2021 yılları arasında yapılmış konuyla ilgili bilimsel dergi makale ve konferans 
bildiri çalışmaları IEEE Xplore, ScienceDirect ve Springer Link web veritabanlarından tespit 
edilmiştir. Bu bilimsel çalışmalar makale/bildiri yayın oranı, Türkiye/yurt dışı çıkışlı yayın oranı, 
yıllık yayın sayısı, kullanılan Kinect versiyonun kullanım oranı, hedef insan hareket uygulama 
alanları, insan hareket uygulamaları bazında yayın oranı ve çalışmada kullanılan yapay zeka 
yöntemleri cinsinden irdelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: İnsan hareket uygulamaları, İnsan aktivite tanıma, Mimik tanıma, Kinect, 
Derinlik sensörü, İskelet eklem verisi   
 
 
ABSTRACT 
 
In recent years, studies on human motion applications have gained importance due to its use in 
various fields such as health, security and surveillance, entertainment, and smart environments. 
Different vision and sensor-based devices are used for various human motion applications such 
as human activity recognition and gesture recognition. Introduced by Microsoft in 2010, the 
Kinect device has found use in many skeletal joint-based human motion applications due to its 
depth sensor. This study aims to reveal the use case of Kinect depth sensor in different human 
motion applications. In this direction, scientific journal articles and conference papers on the 
related subject between 2011-2021 were identified from IEEE Xplore, ScienceDirect, and 
Springer Link web databases. These scientific studies were examined in terms of article/paper 
publication rate, publication rate in Turkey/abroad, annual publication number, usage rate of 
the Kinect version used, target human motion application areas, publication rate on the basis of 
human motion applications, and artificial intelligence methods used in the study. 
 
Keywords: Human motion applications, Human activity recognition, Gesture recognition, Kinect, 
Depth sensor, Skeletal joint data 
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Registration of Ankle MRI in the Wavelet Domain   
 
 
 
 
ÖZET  
 
Görüntü çakıştırma, görüntülerdeki ilgili alanların üst üste bindirilmesi işlemidir ve robotik, uydu 
görüntüleme ve tıbbi görüntü işleme gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Tıbbi 
görüntü işlemede, çakıştırılacak görüntüler çeşitli zamanlarda, çeşitli açılardan veya farklı 
yöntemlerle edinilebilir. Medikal görüntüler için farklı deneklerden alınan görüntüler arasında 
veya atlas-denek eşleştirmesi de yapılmaktadır.  
 
Tıbbi görüntülerin çakıştırılması, katı ve elastik dönüşümler arasında değişen çeşitli dönüşüm 
modelleri için gerçekleştirilebilir. Görüntülenen vücut parçaları, kemikler gibi zamanla 
değişmeyen katı parçalar olduğunda, katı görüntü dönüşümü teknikleri kullanılır. Genel olarak, 
eşleştirme için metodolojiler, görüntülerin işlendiği bölgeye göre uzamsal bölge ve frekans 
bölgesi yöntemleri olarak kategorize edilebilir. Frekans bölgesinde bir grup olan dalgacık 
dönüşümüne dayalı yaklaşımlar, gürültüye karşı dayanıklı olmaları ve yöntemlerin zaman ve 
hesaplama karmaşıklığını azaltan çok ölçekli çözünürlük özelliğine sahip doğaları nedeniyle tıbbi 
görüntü çakıştırmada yaygın olarak uygulanır.  
 
Bu çalışmanın amacı, dalgacık tabanlı bir görüntü çakıştırma yönteminin ayak bileklerinin MRI 
görüntüleri üzerinde kullanımını incelemektir. Önerilen teknik için veri olarak kemik görüntüleri 
kullanıldığından, çakıştırma için görüntüler arasında katı bir dönüşüm bulunduğu düşünülebilir. 
Dalgacık tabanlı çakıştırma işlemi, eşleştirilecek iki görüntünün dalgacık alt bantları arasındaki 
ilişkiden yararlanır. Bu çalışmanın temel amacı, bahsedilen dalgacık tabanlı yöntemin tıbbi 
görüntüler üzerinde iyi performans gösterdiğini göstermektir.  
 
Belirtilen yöntem ilk olarak, dönüşüm parametrelerinin ayrı ayrı bulunabileceğini kanıtlamak için 
katı dönüşüm parametreleri olan öteleme, döndürme ve ölçeği dalgacık bölgesinde ayrıştırır. 
Daha sonra, girdi görüntüler üzerinde dalgacık dönüşümü gerçekleştirilir ve öteleme 
parametrelerini bulmak için önce aralarında alt piksel öteleme dönüşümü bulunan referans ve 
hedef görüntülerin dalgacık alt bantları arasındaki ilişki araştırılır. Alt bantlar arasındaki bu 
bağlantı daha sonra dallanma ve sınırlandırma optimizasyon yöntemine dayalı bir çakıştırma 
algoritmasında kullanılır. Yöntemin alt piksel doğruluğu için geliştirilmiş olması nedeniyle, alt 
bantlar arasında tam arama ile piksel düzeyinde eşleştirme sağlanır. Görüntülerin 
ölçeklendirilmesi bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Döndürme parametresi, iki görüntünün 
dalgacık alt bantlarının eğimleri arasındaki çapraz korelasyonu maksimize ederek dalgacık alanı 
içinde bulunur.  
 
Ön sonuçlar, açıklanan dalgacık tabanlı eşleştirme yönteminin tıbbi görüntüler üzerinde umut 
verici sonuçlar elde ettiğini göstermektedir. Döndürme parametresi bulunduktan sonra, alt 
piksel öteleme parametresi bulunur ve son olarak, referans görüntü hedef üzerine dönüştürülür. 
Dalgacık tabanlı yöntemin tıbbi görüntüler üzerinde düzgün çalışmasının nedenlerinden biri, çok 
ölçekli çözünürlüğü destekleyen doğasının gürültüden kaynaklanan sorunları önlemesidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Dalgacık Dönüşümü, Medikal Görüntü İşleme, Görüntü Çakıştırma 
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ABSTRACT 

Image registration is the process of overlapping relevant areas in images and is widely employed 
in many fields such as robotics, satellite imagery, and medical image processing. In medical 
image processing, images to be registered can be taken at various times, from several angles, or 
by different modalities. Cross-subject or atlas-subject matching is also carried out for medical 
images.  

Registration of medical images can be performed for several transform models ranging between 
rigid and elastic transformations. When body parts imaged are rigid, such as bones, which do 
not change with time, rigid image transform techniques are utilized. In general, methodologies 
for registration can be categorized based on the domain images are processed, as spatial domain 
and frequency domain methods. Wavelet transform-based approaches, a group in frequency-
domain, are broadly applied for medical image registration due to their being robust to noise 
and their nature of multi-scale resolution which reduces the time and computational complexity 
of methods.  

The goal of this study is to investigate a wavelet-based image registration method applied to 
MRI images of ankles. Since images of bones are used as data for the explored technique, a rigid 
transformation between images is considered for registration. The wavelet-based registration 
process takes advantage of the relationship between wavelet subbands of two images to be 
registered. The main goal of this work is to demonstrate that the aforementioned wavelet-based 
method performs well on medical images.  

The stated method first decouples rigid transform parameters, translation, rotation, and scale 
in the wavelet domain to prove that these parameters can be discovered separately. Later, 
wavelet transform on input images is performed, and the relationship between wavelet 
subbands of reference and target images under sub-pixel translational shifts is explored to 
recover translation parameters. This connection between subbands is next employed in a 
registration algorithm based on a branch and bound optimization method. Due to the fact that 
the method is developed for sub-pixel accuracy, pixel-level registration is achieved by full search 
between subbands. Scaling of images is out of scope of this study. The rotation parameter is also 
found in the wavelet-domain by maximizing the cross-correlation between the slopes of wavelet 
subbands of two images.  

The preliminary results show that the explained wavelet-based matching method achieves 
promising results on medical images. After rotation parameter is recovered, sub-pixel accurate 
translation parameter is found and finally, reference image is warped onto the target. One of 
the reasons for the wavelet-based method to work properly on medical images is its nature of 
multi-scale resolution which avoids problems caused by noise.  

Keywords: Wavelet Transform, Medical Image Processing, Image Registration 
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ÖZET 

Günümüzde makinelerden bilgi toplanması amacıyla Nesnelerin İnterneti, Derin Öğrenme ve 
genel anlamda Yapay Zekâ temelli teknolojileri kullanmak; verilerin toplanması, işlenmesi ve 
yorumlanmasını kolaylaştırmaktadır. 21. Yüzyılın popüler konularından biri olan veri toplama 
işlemleri, birçok endüstriyel internet alt yapısına sahip donanım tarafından kaydedilip anlık 
olarak veri tabanına aktarılabilmektedir.  

Toplanan veriler belirli bir biçime getirildikten sonra, eğitilmiş bir yapay sinir ağına girdi olarak 
verilir ve istenen biçimler neticesinde çıktı olarak alınabilmektedir. Günümüzde firmaların 
yoğun üretim süreçleri bulunmaktadır. Bu süreçleri en etkin şekilde kullanıp büyüyen firmalar 
ise yüksek bir pazar payına sahip olmaktadır.  

Makinelerin sürekli olarak üretimde olması ve düşük arıza sürelerine ulaşması global rekabet 
açısından firmalar için en değerli kriterdir. Düşük arıza süreleri ise üzerinden sürekli ve anlık 
veri toplanan makinelerin ekipman etkinlik oranını izlemekten geçmektedir.  

Kestirimci bakım, gerçek zamanlı verileri kullanarak ileride doğabilecek olası arızaların teşhis 
edilmesini sağlayabilir. Son zamanlarda hızla gelişen IoT sensörleri sayesinde veriler kolayca 
makine üzerinden toplanabilir hale gelmiştir. Bunun yanı sıra, makine öğrenmesi ve derin 
öğrenmedeki gelişmeler ise bu sektöre yeni ufuk ve bakış açısı kazandırmaktadır.  

Son zamanlarda kestirimci bakım çalışmaları makine öğrenmesi ve derin öğrenme 
algoritmalarının gelişmesiyle hız kazanmıştır. Doğru bölgelerden veri toplanan makinelerde 
RUL (Kalan Faydalı Süre) analizleri, kritik parça öngörüleri yapan sistemlerin analizleri, 
önceden hata tespiti gerçekleştiren ve insanların oluşturdukları kural motoru ile yapılan 
tahminlerin kalitesi de artmaya başladı. Dolayısıyla yüksek tempolu üretim süreçleri barındıran 
firmalar için bu tür analizler faydalı hale gelmektedir.  

Makinenin ilgili noktalarından veriler toplandıktan sonra tahmin ettirilecek olan hedef 
değişkene uygun algoritmalar seçilmelidir. Makine öğrenmesi algoritmaları birçok alt öğrenme 
algoritmadan oluşur. Öncelikle elimizde bir etiketli veri varsa denetimli yoksa denetimsiz bir 
algoritma seçilmelidir. Kestirimci bakım uygulamalarında genellikle etiketli veri üzerinden bir 
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hedef değişkenin değerleri tahmin edilmeye çalıştığından denetimli makine öğrenmesi 
algoritmaları kullanılmıştır. Birçok çalışmada da yüksek doğruluk oranlarına ulaşılmıştır. 

Yapılacak olan çalışmada, literatürde bulunan kestirimci bakım çalışmalarından farklı olarak son 
zamanlarda popülerliği artmaya başlayan XGBoost algoritması kullanılacaktır. Çözülecek olan 
problem veri setinin boyutlarının yeterli olup olmamasından bağımsız olarak 
hiperparametreleri veriye uygun olarak otomatik optimizasyon sağlayabilmek için 
değiştirilecektir. Hiperparametre değerleri; grid search, random search, metasezgisel 
parametre uyarlama ve genetik algoritmalar ile uygun parametreleri bulma metodolojilerinden 
en güçlüsünü bulunup veri setimize uygun olarak inşa edilecektir. 

XGBoost, son zamanlarda karar ağacı tabanlı algoritmaların en yüksek performans sağlayanı ve 
en iyisi olarak gösterilmektedir. XGBoost(eXtreme Gradient Boosting), Gradient Boosting 
algoritmasının optimize edilmiş en güncel versiyonudur. “XGBoost: A Scalable Tree Boosting 
System” adlı makaleyi yayımlayan Tianqi Chen ve Charlos Guestrin tarafından oluşturulmuştur. 
(Chen, T. & Guestrin, C. (2016, August)) 

XGBoost algoritmasının başarılı olmasının arkasındaki en önemli faktör yapılabilecek tüm 
senaryolarda ölçeklendirilebilmesidir. Sistem, tek bir makinede mevcut popüler makine 
öğrenmesi çözümlerinden on kat daha hızlı çalışır ve dağıtılmış veya sınırlı bellek ayarlarında 
milyarlarca örneğe kadar ölçeklenebilir.  

Yapılacak çalışmada söz konusu Gradient Boosting algoritması, Nasa’nın halka açık olan ve 
kestirimci bakım çalışmalarında sıklıkla kullanılan “Nasa Turbofan Degradation Simulation 
Dataset” üzerinde doğru hiperparametreler uygulanıp hedef değişkeni yüksek bir doğruluk 
oranı ile tahmin etmiştir. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi hiperparametre ayarıdır, 
dolayısıyla gerçekleştirilen optimizasyon veri setindeki değişkenlere göre de değişmektedir. 
Tez çalışmasında hiperparametre ayarlarının nasıl yapılması gerektiğine de değinilecektir. 
(Chen, T. & Guestrin, C. (2016, August)) 

Anahtar Kelimeler: Kestirimci Bakım, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, XGBoost, Gradient 
Boosting. 

A comparative analysis of hyperparameters optimization techniques 
for  XGBoost algorithm: A case study in predictive maintenance  

ABSTRACT 

These days, to use the Internet of Things, Deep Learning and Artificial Intelligence-based 
technologies in general for the purpose of collecting information from machines; facilitates the 
collection, processing and interpretation of data. Data collection processes, one of the popular 
topics of the 21st century, can be recorded and instantly transferred to the database by 
hardware with many industrial internet infrastructure. 

After the collected data is brought into a certain format, it is given as input to a trained 
artificial neural network and can be output as a result of the desired formats. Today, 
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companies have intensive production processes. The companies that use these processes in 
the most effective way and grow have a high market share. It has become essential not to 
interrupt the production, to keep the production facilities active and to increase their 
efficiency. The most important parameter of this is the machines responsible for the 
production of the facilities. 

The fact that the machines are in production continuously and that they reach low downtime 
is the most valuable criterion for companies in terms of global competition. Low downtime is 
due to monitoring the equipment efficiency rate of the machines on which continuous and 
instant data is collected. 

Predictive maintenance can use real-time data to diagnose potential future failures. Thanks to 
the rapidly developing IoT sensors recently, data can be easily collected on the machine. In 
addition, developments in machine learning and deep learning bring new horizons and 
perspectives to this sector. 

Recently, predictive maintenance studies have gained momentum with the development of 
machine learning and deep learning algorithms. RUL (Remaining Useful Time) analyzes on 
machines that collect data from the right regions, analyzes of systems that make critical part 
predictions, and the quality of predictions made with the rule engine created by humans, 
which detects errors beforehand, have also started to increase. Therefore, such analyzes 
become useful for companies with high-paced production processes. 

After collecting data from the relevant points of the machine, algorithms suitable for the 
target variable to be estimated should be selected. Machine learning algorithms consist of 
many sub-learning algorithms. First of all, if we have a labeled data, an unsupervised algorithm 
should be chosen if not. In predictive maintenance applications, supervised machine learning 
algorithms are used because the values of a target variable are tried to be estimated over 
labeled data. High accuracy rates have been achieved in many studies. 

In the work to be done, XGBoost algorithm, which has started to gain popularity recently, will 
be used, unlike the predictive maintenance studies in the literature. Regardless of whether 
the size of the problem data set to be solved is sufficient or not, its hyperparameters will be 
changed in order to provide automatic optimization in accordance with the data. 
Hyperparameter values; Grid search, random search, metaheuristic parameter adaptation and 
genetic algorithms and the most powerful method of finding suitable parameters will be 
found and built in accordance with our data set. 

XGBoost(eXtreme Gradient Boosting) is the latest optimized version of the Gradient Boosting 
algorithm. It was created by Tianqi Chen and Charlos Guestrin, who published the article 
“XGBoost: A Scalable Tree Boosting System”. (Chen, T. & Guestrin, C. (2016, August)) 

The most important factor behind the success of the XGBoost algorithm is its scalability in all 
possible scenarios. The system runs ten times faster than current popular machine learning 
solutions on a single machine and can scale up to billions of instances in distributed or limited 
memory settings. 

In the work to be done, the Gradient Boosting algorithm in question has been applied to the 
"Nasa Turbofan Degradation Simulation Dataset", which is open to the public and is frequently 
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used in predictive maintenance studies, and estimated the target variable with a high accuracy 
rate. One of the most important points here is the hyperparameter setting, so the optimization 
performed also changes according to the variables in the data set. In the thesis, it will also be 
mentioned how hyperparameter settings should be made. (Chen, T. & Guestrin, C. (2016, 
August)) 

Keywords: Predictive Maintenance, Artificial Intelligence, Machine Learning, XGBoost, Gradient 
Boosting. 
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ÖZET 

Karar Destek Sistemleri (KDS), insanların karar vermelerinde yardımcı olan bilgi 
sistemleridir. Verileri etkin kullanarak karmaşık problemlerin çözümüne katkıda bulunan 
yapılardır.  Bu çalışmada kullanıcının ihtiyacına en uygun seçenekleri çıktı olarak sunan basit 
bir karar destek sistem arayüzü oluşturulmuştur. KDS’ler, veri tabanı, çıkarım 
mekanizması ve kullanıcı arayüzünden oluşmaktadır. Veritabanı olarak Access veritabanı 
kullanılmıştır. Tasarlanan veritabanında 3 tablo bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla soru, cevap 
ve bilgisayar özellikleri. Bilgisayar tablosunda model, marka, gpu gibi bilgisayara ait özellikler 
verilmektedir. Bu tabloların ID’lerinden oluşan birincil anahtar (primary key) ve sorularla 
cevapları birleştiren bir yabancı anahtar (foreign key) kullanılmaktadır. Query, Delphi 7 
aracılığı ile Access veritabanına bağlanılır. Gerekli veriler, label ve listbox yapısına 
yerleştirilmektedir. Arayüz uygulamasında kullanıcıya iki soru yöneltilmektedir. İlk soru 
kullanıcının bütçesi, ikinci soru da kullanıcının hangi fakültede okuduğudur. Böylece 
kullanıcının bütçesine ve ihtiyacına göre uygun bilgisayar modeli ve markası önerilmektedir. 
Bu tarz sistemler ile kullanıcıya karar verme sürecinde kolaylık sağlamak amaçlanmaktadır. 
Çalışma geliştirilerek farklı problemlere uygulanması hedeflenmektedir.   

Anahtar Kelimeler: karar destek sistemi, Access veritabanı, SQL, delphi7 
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A User Interface Application for Decision Support Systems 

ABSTRACT 

Decision support systems are information systems that aim to utilize making decision process. 
It is designed to use data effectively to help solving complex problems. In this study a user 
interface program is designed to filter the results according to users’ requests or needs. Decision 
support systems consist of database, inference mechanism and user interface. Access database 
is used with three tables those are question, answer, computer. In computer table its model, 
brand, GPU is given. In user interface side, delphi7 is used. AdoConnection supply the connection 
between Access database and delphi. For each table there are three adoquery elements in 
delphi, each adoquery includes necessary queries to take values of each table. User interface 
elements are listbox, button and a label field. Labels are units those contains questions. Answers 
are written to listbox and can be selected by user. The button is used to pass to next question. 
In this study, we have prepared a database with two questions. Firstly the budget is asked to 
user to filter necessary computers accordingly, then the department that user study/ is going to 
study. At the end it is recommended to user to buy the necessary hardware according to budget 
and department. This study is planned to be improved and applied to different problems. 

Keywords: decision support systems, Access database, delphi7, SQL 
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ÖZET 

Doğrusal dijital filtrelerin en önemli türleri olan sonlu dürtü yanıtı (FIR) ve sonsuz dürtü yanıtı 
(IIR) filtreleri, sinyal işleme, iletişim ve parametre tahmini gibi alanlarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu filtreler aynı zamanda sistem tanımlama uygulamalarında da etkili araçlar 
haline gelmiştir. FIR filtreleri, girişleri yalnızca mevcut ve geçmiş girişlere bağlı olduğundan ileri 
beslemeli veya özyinelemesiz olarak bilinir. Bu nedenle sistem tanımlama modellerindeki bu 
filtrelerin performans düzeyleri etkili değildir. IIR filtre çıkışları, mevcut girişler ve geçmiş 
girişlerin yanı sıra geçmiş çıkışlara bağlıdır. Özyinelemeli ve geri bildirim yapıları nedeniyle, IIR 
filtrelerinin sistem tanımlama verimliliği FIR filtrelerinden çok daha iyidir.IIR tabanlı sistem 
modelleme problemi, bilinmeyen bir sistemi temsil etmek için bir IIR filtresi oluşturmak olarak 
tanımlanır. Modelleme süreci, çıktılardaki hatayı en aza indirmek için bilinmeyen sisteme ve IIR 
filtresine aynı girdiler uygulanarak gerçekleştirilir. Bu modelleme, nihayetinde hatayı en aza 
indiren IIR filtre katsayılarının uygun değerlerini hesaplayarak bir optimizasyon problemine 
dönüşür. 
Bu çalışmada IIR filtre tasarımı probleminin çözümü için özgün bir Yapay Arı Kolonisi (Artificial 
Bee Colony-ABC) algoritması gerçekleştirilmiştir. Çok Arama Denklemli Yapay Arı Kolonisi 
(ÇADABC) adını verdiğimiz bu algoritma üç farklı arama denklemi içerisinden probleme göre 
uygun olanını kendinden uyarlamalı bir yapı ve stokastik seçim kuralı ile belirleyebilmektedir. 
ÇADABC algoritması ile üç farklı IIR filtre modellemesi gerçekleştirilmiştir.  İlk iki modelde aynı 
dereceden bir filtre tasarlanmaya çalışılmış, son örnekte ise aynı ve düşük dereceden filtre 
tasarımı gerçekleştirilmiştir.  
Elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer ABC algoritmaları ve aynı örnek problemleri çözen diğer 
algoritmalar ile karşılaştırılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: IIR fitreler, Yapay Arı Kolonisi, Optimal tasarım, Sürekli optimizasyon 

ABSTRACT 

Finite impulse response (FIR) and infinite impulse response (IIR) filters, which are the most 
important types of linear digital filters, are widely used in areas such as signal processing, 
communication and parameter estimation. These filters have also become effective tools in 
system identification applications. FIR filters are known as feed-forward or non-recursive 
because their input is based only on current and past inputs. Therefore, performance levels of 
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these filters in system identification models are not effective. IIR filter outputs are linked to 
historical outputs as well as current inputs and historical inputs. The system identification 
efficiency of IIR filters is much better than FIR filters due to their recursive and feedback 
structures. IIR based system modeling problem is defined as constructing an IIR filter to 
represent an unknown system. The modeling process is performed by applying the same inputs 
to the unknown system and the IIR filter to minimize error in outputs. This modeling eventually 
turns into an optimization problem by calculating the appropriate values of the IIR filter 
coefficients that minimize error. 
In this study, a novel Artificial Bee Colony algorithm has been developed to solve the IIR filter 
design problem. The algorithm, which we call the Multi Search Equation Artificial Bee Colony 
(ÇADABC), can determine the appropriate one among three different search equations 
according to the problem with a self-adaptive structure and stochastic selection rule. Three 
different IIR filter modeling has been carried out the ÇADABC algorithm. In the first two models, 
a filter of the same degree has been tried to be designed, and in the last example, the same and 
low order filter design has been implemented. 
The obtained results were compared with other ABC algorithms in the literature and other 
algorithms solving the same sample problems, and successful results were obtained. 

Keywords: IIR filters, Artificial bee colony, Optimal design, Continuous optimization 

IES'21 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
December, 13-18, 2021 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

83



Integration of migrant students through technological ways 

Firdevs Tuğba Tekin1       Hamdi Tekin2 

1 TOKİ Şükriye Yoluç İlkokulu, ftugba@gmail.com 

2Istanbul Arel University, hamditekin@arel.edu.tr 

ÖZET 

Savaşlar, siyasi ve ekonomik krizler nedeniyle küresel dünyamız için göç kaçınılmazdır. 
Göçün çocuklar üzerinde derin bir etkisi olduğundan, öğrencilerin yeni okul ortamlarına 
adapte edilmesi her zaman zordur. Teknolojik araçların yaygın kullanımı, toplumdaki 
farklı sorunlarla başa çıkmanın yeni yollarını mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada, 3B 
sanal ortam, STEM, Robotik, IoT ve Yapay Zeka gibi teknolojik yollarla göçmen 
öğrencilerin entegrasyonunun daha kolay olup olmayacağı araştırılmıştır. Bu amaca 
ulaşmak için göçmen öğrencilere ders vermek için bu tür araçları ve yeni teknolojik 
yolları kullanan eğitimcilerle görüşmeler yapılmıştır. Sonuç olarak, bu tür yol ve araçların 
faydaları tüm katılımcılar tarafından teyit edilmiş ve potansiyel faydaların göçmen 
öğrencilere yaygınlaştırılması için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Göçmen öğrenciler, robotik, teknoloji 

ABSTRACT 

Due to wars, political and economic crisis, migration is inevitable for our global world. 
Since migration has a deep impact on children, adoption of pupils to their new school 
environment is always challenging. Widespread usage of technogical tools enable new 
ways to tackle with different problems in the society. In this study, it was investigated if 
integration of migrant students can be easier through technological ways such as 3D 
virtual environment, STEM, Robotics, IoT and Artificial Intelling. In order to achieve this 
goal, interviews were conducted with educators using such tools and new technological 
ways to give courses to migrant students. As a result, benefits of such ways and tools 
were confirmed by all participants and recommendations were done in order to spread 
potential benefits for migrant students. 

Keywords: Migrant students, robotics, technology 
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ABSTRACT 

Ensemble learning is a process of combining multiple models to solve a problem with better 
performance than using any method alone. Classification problem is well known and there are 
ensemble learning methods used for classification such as Decision Tree classifier, Random 
Forest. Neural Decision Tree is a model that combine Multilayer perceptron and decision tree. 
This model can be used as classifier or regressor. We applied both cases to evaluate their 
performance as well. In this research we will be comparing performance of those models with 
some datasets and observing the effect of hyper parameters. Three known datasets are used: 
make moons from scikit-learn and malicious websites dataset for classification and housing 
dataset for regression. Those datasets are observed with different ensemble learners and with 
different parameters. Then they are compared in terms of their accuracy, mean squared error. 

Keywords: Regression, Classification, Neural Decision Tree, MLP, Decision Tree 
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ÖZET 

Bu çalışmada Video Nesne Detektör algoritmalarından trafik verisi üretmek ve kavşağın 
kontrolünü sağlamak amaçlı yürüteceğimiz proje için en uygun olan algoritmalar incelenmiştir. 
İlk belirlenen algoritmaların yaygın kullanılan bir derin öğrenme yazılım platformda ilk testleri 
yapılmıştır ve alınan sonuçlara göre mevcut seçilen platformda veya başka bir platformda 
performans iyileştirmeleri yapılmıştır. 
TensorFlow üzerinde yaptığımız çalışmalar sonrasında proje gereksinimlerini karşılayacak 4 
kameralı kavşak yönetim uygulamasının çalışabileceği donanım olarak GeForce GTX 1080 
GPU’lu sistem uygun görülmüştür. Bu donanım için hazır TensorFlow modelleri ve kendi veri 
setimiz ile oluşturduğumuz modellerde saniyede işleyebildiği çerçeve (frame) sayıları ve buna 
göre sistemde kullanılabileceği öngörülen kamera sayıları belirlenmiştir. Çalışmamızda SSD 
(mobilenet ve inception) ile Faster R-CNN algoritmaları kullanılmıştır. Kamera sayısı 
hesaplamasında araç takibi için 10 fps görüntünün yeterli olduğu öngörülmüştür. 
Oluşturduğumuz modelle eğittiğimiz sistemin testleri başarılı sonuçlar vermiştir. Test için gece 
ve gündüz vakitlerinde gözle sayımlar yapılarak eğitilen sistemle karşılaştırılmıştır ve sistem 
%99’larda doğruluk oranı vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Nesne Tanımlama 
Algoritmaları, Trafik Verisi 

ABSTRACT 

In this study, the most suitable algorithms for the project we will carry out to generate traffic 
data from Video Object Detector algorithms and to control the intersection are examined. 
The first tests of the first determined algorithms were made on a widely used deep learning 
software platform and performance improvements were made on the current selected platform 
or another platform according to the results obtained. 
After our studies on TensorFlow, the system with GeForce GTX 1080 GPU was deemed suitable 
as the hardware for the 4-camera intersection management application to meet the project 
requirements. The number of frames it can process per second and the number of cameras that 
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are predicted to be used in the system were determined in the models we created with ready-
made TensorFlow models for this hardware and our own data set. In our study, SSD (mobilenet 
and inception) and Faster R-CNN algorithms were used. In the calculation of the number of 
cameras, it is predicted that 10 fps images are sufficient for vehicle tracking. 
The tests of the system we trained with the model we created gave successful results. For the 
test, visual counts were made during the day and night and compared with the trained system, 
and the system gave an accuracy rate of 99%. 

Keywords: Traffic, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Object Identification 
Algorithms, Traffic Data 
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ÖZET  
 
Günlük yaşantımızda çeşitli sebeplerden dolayı doku veya organlarımız işlevini tamamen 
kaybetmekte veya ciddi hasarlardan dolayı birtakım işlevlerini yerine getirememektedir. Tıpta 
doku veya organların kaybettiği ve hasar gördüğü fonksiyonları gerçekleştirebilmesi için 
biyomalzemeler kullanılmaktadır. Biyomalzemeler, insan vücudundaki tamamen fonksiyonunu 
yitirmiş doku ve organların yerine, hasar görmüş doku veya organlara ise destek sağlamak 
amacıyla kullanılmaktadırlar. Teknolojideki gelişmelerle birlikte malzemelerdeki 
biyouyumluluk, korozyona dayanım ve yüke karşı dayanım gibi özelliklerin iyileştirilmesine 
rağmen bazı görüntüleme sistemlerinde birtakım olumsuzluklara sebep olmaktadırlar.  Kaza, 
travma gibi sebeplerle meydana gelen olaylarda tanı ve teşhise yardımcı olmak için Manyetik 
Rezonans Görüntüleme (MRG), Bilgisayarlı Tomografi, röntgen ve ultrasonografi gibi 
görüntüleme sistemleri kullanılmaktadır. MRG gerek insan sağlığına zararsız olması gerekse 
yüksek çözünürlükte görüntü eldesi nedeni ile sıklıkla tercih edilmektedir. Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG) işlemi sırasında meydana gelen büyük miktarlardaki enerjiye maruz 
kalması sebebiyle sağlık açısından risk faktörleri ortaya çıkarabilmektedirler. MRG işlemi 
sırasında kullanılan güçlü manyetik alanların ve radyofrekans (RF) dalgaları etkisi ile manyetik 
kuvvet ve tork oluşumu, cilt yanması, bazı sinir bölgelerinde uyarma, işitme hasarları ve 
kullanılan biyomalzemelerin fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilmektedir. Kullanılan 
biyomalzemeler içerisinde ferromanyetik özellik gösterenler, oluşabilecek riskleri daha da 
artırmakta ve ciddi yaralanmalara hatta ölümlere yol açabilmektedirler.  Araştırmamızda tedavi 
amacı ile tasarlanan ve kullanılan biyomalzemelerin MRG sırasında biyomalzemenin davranışı, 
güvenilirliği ve uyumluluğu değerlendirilmiştir. Literatür çalışmalarına ve biyomalzemelerin 
güvenlik standartlarına baktığımızda ise MRG ortamda kullanılabilmesi için American Society 
for Testing and Materials (ASTM) ve International Organization for Standardization (ISO) 
örgütlerinin bazı geliştirmekte oldukları standartları bulunmaktadır. Ancak bu standartlara 
zorunluluk gerekmemekte ve belirlenmiş kesin bir güvenlik prosedürü bulunmamaktadır. Bu 
yüzden birçok standart sadece kılavuz olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak tasarlanıp 
üretilecek bir biyomalzeme için manyetik alan içerisindeki davranışları ve RF etkisindeki sıcaklık 
değişimleri muhakkak göz önüne alınarak zorunlu hale getirilecek standartlar çerçevesinde 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmamızda mevcut olan kılavuzdaki standartlar ele 
alınmıştır. Standartların daha kararlı duruma getirilmesi konusunda çalışmalarda ve önerilerde 
bulunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: MRG, biyomalzeme, manyetik alan 
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Reliability of Biomaterials in the Process of Magnetic Resonance Imaging 
and Determination of Standards in the Effect of Magnetic Fields 
 
ABSTRACT 
 
In our daily life, due to various reasons, our tissues or organs lose their function completely or 
cannot fulfill some of their functions due to serious damage. Biomaterials are used in medicine 
to perform the functions that tissues or organs have lost and damaged. Biomaterials are used 
to replace tissues and organs that have completely lost their function in the human body, and 
to provide support for damaged tissues or organs. Despite the improvement of properties such 
as biocompatibility, corrosion resistance and load resistance in materials with the 
developments in technology, they cause some negativities in some imaging systems. Imaging 
systems such as Magnetic Resonance Imaging (MRI), Computed Tomography, X-ray and 
ultrasonography are used to help diagnose and diagnose events that occur due to reasons such 
as accidents and trauma. MRI is frequently preferred because it is harmless to human health 
and high-resolution images are obtained. Due to exposure to large amounts of energy during 
the Magnetic Resonance Imaging (MRI) procedure, they may pose health risk factors. With the 
effect of strong magnetic fields and radiofrequency (RF) waves used during the MRI procedure, 
magnetic force and torque formation, skin burning, stimulation in some nerve areas, hearing 
damage and deterioration of the functions of the biomaterials can be caused. Among the 
biomaterials used, those with ferromagnetic properties increase the risks that may occur and 
can cause serious injuries and even death. In our study, the behavior, reliability and 
compatibility of the biomaterials designed and used for treatment during MRI were evaluated. 
When we look at the literature studies and the safety standards of biomaterials, there are 
some standards developed by the American Society for Testing and Materials (ASTM) and 
International Organization for Standardization (ISO) organizations for use in the MRI 
environment. However, these standards are not required and there is no definite safety 
procedure. That's why many standards are used only as guidelines. As a result, for a 
biomaterial to be designed and produced, its behavior in the magnetic field and temperature 
changes under the influence of RF must be evaluated within the framework of the standards 
that will be made compulsory. In this study, the standards in the existing guideline are 
discussed. Studies and suggestions have been made to make the standards more stable. 
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ÖZET  
 
Modakrilik elyaf kullanılarak farklı oranlarda pamuk elyafı ile karıştırılmış ipliklerden bukle 
konstrüksiyonunda kumaş elde edilecektir. Bu kumaşın 16 CFR 1616/1615 çocuk giysileri 
yanmazlık test  metoduna göre analizleri yapılarak  test sonuçlarının değerlendirilmesi 
yapılarak firmamız bünyesine yeni bir  yanmazlık fonksiyonelliği kazandırılmış nitelikli ürün elde 
edilecektir. Viskoz FR elyafı ile  farklı oranlarda pamuk elyafı karıştırılarak elde edilen 
ipliklerden  bukle konstrüksiyonunda kumaş elde edilerek 16 CFR 1616/1615 çocuk giysileri 
yanmazlık test  metoduna göre analizleri yapılarak  test sonuçları değerlendirilecektir. Çocuk 
ürünlerinde sağlık açısından pamuk kullanımı yüksektir. Çocuk giysilerine yanmazlık özelliği 
kazandırılmış nitelikli bir ürün yapmak için bu iki farklı elyaf türünü tek bir kumaşta birleştirerek 
istenilen özelliği tek bir üründe ortaya çıkarmak projenin yenilikçi yönünü temsil eder ve bu 
çalışma dünyada ve doğal olarak firmamız bünyesinde ilk niteliği taşıması sebebi ile Ar-Ge 
niteliğini ortaya koymaktadır. Limit Oksijen İndeksi (LOI), tutuştuktan sonra yanmaya devam 
eden malzemenin yanıcılığının ölçülmesinde kullanılmaktadır. Polimerlerin LOI değerleri, 
kimyasal yapıları ile ilgilidir ve bu değerler, yapıdaki oksitlenebilir atom ya da molekül 
gruplarının sayısı ile saptanır. Molekülde H-C oranı ne kadar yüksekse, yapı o kadar yanıcı 
olmaktadır. Uzun zincir yapısındaki doymuş hidrokarbonlar, aromatik yapılardan daha yanıcıdır. 
Bukle konstrüksiyonlu ürünlerde atkı da LOI yüksek elyafların kullanılması ile tutuşma 
sonrasında alevin ilerlemesinin önlenebildiği görülmüştür. Sentetik modifiye akriliktir. Eriyerek 
alevden uzaklaşır. Yavaşça eriyerek yanar. Alev kaynağı çekildiğinde, normalde kendiliğinden 
söner. Yanarken beyaz duman verir. Kırılgan, sert topaklar halinde kül bırakır. Modakrilikte, 
nihai ürün konstrüksiyonunda en  az %35 modakrilik olması gerektiği tespit edilmiştir. Viskoz FR 
oranı nihai ürün konstrüksiyonun da en az % 70-80  olması gerektiği tespit edilmiştir. Mavi, 
pembe ve beyaz renklerde çalışılmış selüloz yapısına kovalent bağla bağlanmış olan reaktif 
boyar maddenin tekstil malzemesinin yanmazlık özelliğini olumsuz etkilemediği tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda, yanık tedavisi ve yanık iyileşme sürecinin yönetiminde mevcut 
sorunların en başından yanmaz tekstiller ile sınırlandırılması, sorunu çıkmadan gidermek 
yaklaşımına uygun olup, ürünlerin uluslararası piyasada sadece çocuk değil yetişkinler açısından 
da katma değer sağlayacağı aşikardır.  
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CHARACTERIZATION FLAMMABILITY PROPERTIES OF CHILDREN’S CASUAL GARMENT 
 
ABSTRACT 
 
Weaving Terry fabric construction will be created in this study using yarns combined with 
cotton fibers and modacrylic fiber in various ratios. These structures were studied in 
accordance with the standard test method 16 CFR 1616 – 1615 for the flammability of textiles 
used in children's sleepwear, and the test findings will be reviewed, and qualified products 
with anti-flammability features will be available. The test results will analyze the flammability 
of viscose FR fibers and cotton fibers blended with different ratios of yarns obtained by terry 
fabric obtained by analyzing 16 CFR 1616/1615 children's sleepwear flammability test 
technique. Combining these two different fiber types in a single fabric to create a quality 
product with the non-flammability property for children's garments, revealing the desired 
feature in a single product represents the innovative aspect of the project, and this study 
reveals the R & D quality as the first quality in the world and naturally within our company 
shows. The Limit Oxygen Index (LOI) is used to assess the flammability of a substance that 
continues to burn after it has been ignited. The LOI values of polymers are determined by the 
number of oxidizable atoms or groups of molecules in the structure, which is connected to 
their chemical structure. The greater the H-C ratio in a molecule, the more combustible it is. 
Long chain saturated hydrocarbons are more combustible than aromatic compounds. 
 It has been discovered that employing LOI high fibers in weft in terry construction materials 
can limit flame advancement after ignition. Acrylic that has been synthetically changed melts 
away from the flame. Melting burns slowly. When the flame source is removed, it generally 
extinguishes itself. When burned, it produces white smoke. Ashes become brittle, hard pellets. 
It was decided that at least 35% modacrylic should be utilized in the final product's fabrication. 
The viscosity FR ratio was established to be at least 70-80 percent of the final product 
construction. The reactive dyestuff covalently bound to the cellulose structure examined in 
blue, pink, and white hues was found to have no negative effect on the flammability of the 
textile material. Limiting existing problems in the management of the burn treatment and burn 
healing process with fireproof textiles from the start is consistent with the approach of 
eliminating the problem before it arises, and it is obvious that the products will provide added 
value not only for children but also for adults in the international market. 
 
Keywords: Anti -flamme textile, Technical textile, Modacrylic, Limit oxygen indexi (LOI) 
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ÖZET  
 
Bu çalışma günlük yaşamdaki kalite standartlarının artması ve müşterilerin beklentilerinin bu 
doğrultuda gelişmesinden dolayı standart ürünlere fonksiyonellikler kazandırmak temel 
amacıyla kişilerin ihtiyacına yönelik ürünler sunulmasını hedeflemektedir. Isıl enerji depolama, 
düşük veya yüksek ısı enerjisinin daha sonra kullanılmak üzere geçici süre ile depo edilmesidir. 
Bu özellik, enerji gereksinimi ile enerjinin kullanımı arasında geçiş görevi üstlenmektedir. Gizli 
ısı, duyulabilir ısı ve kimyasal reaksiyon ısısı depolama olmak üzere üç tür ısı depolama yöntemi 
vardır. Gizli ısı depolama, yüksek enerji depolama kapasitesi ile ısıl enerjiyi depolamada en 
etkili yöntemlerden birisidir ve “faz değiştirme ısısı depolama” olarak da isimlendirilmektedir. 
Gizli ısı depolama özellikli materyaller faz değiştiren materyaller (FDM) olarak 
isimlendirilmektedirler. Japonya ve Güneydoğu Asya'da “Kara Elmas” olarak adlandırılan 
bambu kömürü lif kullanımı, moda sektörünü işlevsellik ile birleştirmek isteyen moda 
endüstrisinde yükselen bir trend haline gelmiştir. Bambu kömürü, bambuyu 800 derecelik 
sıcaklıklarda ısıtmak suretiyle oluşturulur ve daha sonra kömürün kendisi, mikro partiküller 
boyuta parçalanır daha sonra ıslak çekim prosesinde dope içerisine veya eriyikten lif çekiminde 
eriyik içerisine aplike edilerek elyaflar elde edilir. Saf pamuklu ürünlerde sıcaklığın sabit 
tutulma özelliği ve ısı iletimi optimizasyonu özelliğinin sağlanması için temin edilen 
thermoregulasyon apre malzemesinin kumaşa aplikasyonunun yapılması ve bambu kömür 
elyafı olarak bilinen termal özellikli elyaftan yapılan havlu konstrüksiyonlu kumaşların test 
sonuçlarının değerlendirilecektir. Hidro-fonksiyonel özellikli faz değiştiren polimer aplike edilen 
havlunun, termal verimlilik değerinin %12 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Hidrofonksiyonel 
özellikli faz değiştiren polimer aplike edilen havlunun, termal iletkenlik değerini % 2,33 
oranında azaldığı tespit edilmiştir. Hidro-fonksiyonel faz değiştiren polimeri aplike edilen 
havlunun hızlı kuruma süresini %12 oranında süreyi kısaltarak pozitif etkilediği tespit edilmiştir. 
Test ve analiz sonucunda bambu kömürü aplike edilen viskoz bambu elyafın  termal iletkenlik 
ve termal verimlilik arasında korelasyon bulunmamıştır. TS EN 11092 Test metoduna göre 
bambu kömür elyaf içeren havlunun su buharı geçirgenlik direnci değeri %14,15 artırmıştır. Bu 
kapsamda farklı bambu kömürü içeriği ile zenginleştirilmiş tekstillerin termal iletkenlik 
açısından katma değer sağladığı belirlenmiş olup, küresel ticari pazarda talep göreceği tespit 
edilmiştir. 
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DETERMINATION OF THERMAL PROPERTIES IN TEXTILE MATERIALS 
 
 
ABSTRACT 
 
This research attempts to provide goods that meet people's demands, with the primary goal of 
adding functionality to basic items as quality standards in everyday life rise and customers' 
expectations rise in this direction. The temporary storing of low or high heat energy for later 
use is referred to as thermal energy storage. This functionality serves as a bridge between the 
energy requirement and the energy usage. Heat storage mechanisms are classified into three 
types: latent heat, audible heat, and chemical reaction heat storage. Latent heat storage, 
commonly known as "phase change heat storage," is one of the most successful ways for 
storing thermal energy due to its high energy storage capacity. Phase shifting materials are 
those that have latent heat storage capabilities (PCM).The usage of bamboo charcoal fibers, 
known as "Black Diamonds" in Japan and Southeast Asia, has become an increasing trend in 
the fashion business, with the goal of combining fashion with utility. Bamboo charcoal is 
created by heating the bamboo to 800 degrees, then breaking down the coal into 
microparticles of varying sizes, and then the fibers are put to the dope in the wet spinning 
process or into the melt in the melt spinning process. The provided application of the 
thermoregulation finishing material to the fabric in order to keep the temperature constant 
and providing feature of heat conduction optimization in pure cotton products will be 
evaluated, as will the test results of towel construction fabrics made of thermal fiber known as 
bamboo charcoal fiber.It was discovered that the thermal efficiency value of the applied towel 
with hydro-functional phase shifting polymer dropped by 12%. The thermally conductive value 
of the towel treated with the hydro-functional phase shifting polymer was found to be 2.33 
percent lower. It was discovered that using a towel with a hydro-functional phase-changing 
polymer improved the drying time by 12 percent. As a result of the testing and analysis, no 
association was discovered between the thermal conductivity and thermal efficiency of the 
viscous bamboo fiber applied bamboo charcoal. According to the TS EN 11092 Test method, 
the water vapor permeability resistance of a bamboo charcoal-containing towel rose by 14.15 
percent. In this regard, it has been decided that textiles enriched with various bamboo 
charcoal content give added value in terms of heat conductivity and would be required in the 
worldwide commercial market. 
 
Keywords: Technical textile, thermal property, bamboo charcoal, phase change materials 
(PCM). 
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ÖZET  
 
Bu çalışmada, tiroid hastaları için akıllı ilaç salınım mekanizmalarında kullanılabilecek biyo-nano 
hibrit malzemelerin hazırlanması ve oluşturulan malzemelerin karakterizasyon çalışmalarının 
yapılması hedeflenmiştir. Akıllı ilaç, salınım yapılarak hibrit malzeme olan sakız+agar+gliserol ve 
kil+agar+gliserol gibi farklı biyokompozit kombinasyonuyla ilaç salınımında bir farkındalık 
sağlamaktadır. Önerilen çalışma kapsamında ilaç salınımında kullanılmak üzere absorbent 
malzeme oluşturmak için doğal malzemeler ile ilaç salınımında adsorpsiyon potansiyelini 
artıran, ilaç salınım için en önemli özelliklerden olan biyouyumluluk, inertlik, hipoalerjenik, 
karsinojenik, mutajenik ve toksik olmama özelliklerini kapsayan sakız katkılı hibrit malzeme 
oluşturmanın yanı sıra üretilmesi hedeflenen bu kompozit malzemelerin fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik özelliklerinin de karakterize edilerek aydınlatılması amaçlanmaktadır. Agar çoğunlukla 
mutfak sanatlarında kullanılan su yosunlarından elde edilen biyouyumlu bir jelatindir. Yüksek 
sıcaklıklarda jelleşme özelliğinin olması paketleme, ambalaj, kozmetik ve ilaç salınım malzemesi 
olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Sakız, akıllı ilaç salınım uygulamaları için uygun 
biyomedikal ve elastik özelliklere sahip olabilecek doğal bir biyomateryaldir. Sakız, işlenmesi 
kolay bir biyopolimer olması yanında, esasen ucuz ve bol olan bitkilerde doğal olarak bulunan 
bileşenlerdir. Sürdürülebilir, biyouyumluluk ve biyobozunur özelliklerinden dolayı çoğunlukla 
çalışılan bir biyopolimerdir. Kil ise ucuz, kimyasal ve termal olarak kararlıdır ve iyi mekanik 
özelliklere sahiptir. Parçacık boyutları küçük olduğundan, yüksek yüzey alanına sahiptirler. 
Killerin yüksek yüzey alanları adsorpsiyon, negatif elektrik yükleri de katyon tutma özelliği 
kazandırır. Polimer-kil içerikli biyonanokompozitler, yanmazlık özelliği, gaz ve su buharına karşı 
bariyer özellikleri, iyonik iletkenlik, ısıl genleşme kontrolü özelliklerinden dolayı malzemelerin 
termal ve mekanik özelliklerini iyileştirmektedir. Elde edilen hibrit nano biyomalzeme tiroid 
tedavisinde kullanılan levotiroksin ilacı ile doğrudan yüklenmiştir ve adsopsiyon-absoprsiyon 
potansiyeli hesaplanacaktır. Sonuç olarak sakız, kil, agar ve gliserol biyopolimerik malzemelerle 
farklı kombinasyonlar oluşturularak hibrit nano biyomalzeme oluşturulmuştur.  
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PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF HYBRID NANO 
BIOMATERIALS FOR SMART PHARMACEUTICAL RELEASE 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, it is aimed to prepare bio-nano hybrid materials that can be used in smart drug 
release mechanisms for thyroid patients and to characterize the created materials. Smart 
medicine provides awareness in drug release with different biocomposite combinations such 
as gum+agar+glycerol and clay+agar+glycerol, which are hybrid materials by being released. 
Within the scope of the proposed study, in order to create absorbent material to be used in 
drug release, it is aimed to produce a gum-added hybrid material that increases the adsorption 
potential in drug release and includes biocompatibility, inertness, hypoallergenic, carcinogenic, 
mutagenic and non-toxic properties, which are the most important features for drug release. It 
is aimed to characterize and elucidate the physical, chemical and biological properties of these 
composite materials. Agar is a biocompatible gelatin derived from algae used mostly in the 
culinary arts. Its gelling feature at high temperatures enables it to be used as packaging, 
packaging, cosmetics and drug release material. Gum is a natural biomaterial that may have 
biomedical and elastic properties suitable for smart drug release applications. While gum is an 
easy-to-process biopolymer, it is essentially a naturally occurring plant component that is 
inexpensive and plentiful. It is a biopolymer that is mostly studied because of its sustainable, 
biocompatibility and biodegradable properties. Clay is inexpensive, chemically and thermally 
stable, and has good mechanical properties. Because their particle sizes are small, they have a 
high surface area. High surface areas of clays provide adsorption and negative electric charges 
provide cation retention. Polymer-clay-containing bionanocomposites improve the thermal 
and mechanical properties of materials due to their non-flammability, barrier properties 
against gas and water vapor, ionic conductivity, and thermal expansion control. The obtained 
hybrid nano-biomaterial was directly loaded with the levothyroxine drug used in thyroid 
treatment and the adsorption-absorption potential will be calculated. As a result, hybrid nano 
biomaterial was formed by forming different combinations with gum, clay, agar and glycerol 
biopolymeric materials. 
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ÖZET  
 
Bu çalışmada LED entegre edilmiş endoskopi sistemi için 10 MHz rezonanslı bir SEPIC 
dönüştürücüye dayalı LED sürücü tasarımı ve analizi gerçekleştirilmiştir. Geleneksel endoskopi 
sistemlerinde ışık kaynakları harici ünitelerdir. Harici ışık kaynakları, düşük bir kabul açısıyla bir 
fiber optik kabloya bağlanır ve bu sırada çok fazla ışık kaybolur. Literatürdeki çalışmalarda ışık 
kaynağı ve endoskoptan oluşan sistemler %16-19’luk genel verimlilik oranı göstermektedir. 
Anlaşılacağı üzere endoskopi sistemlerinde düşük verimli, harici ışık kaynaklarının yerini alacak 
entegre yeni sistemlere ihtiyaç vardır. Endoskopik ışık kaynaklarında xenon, halojen ve LED 
lambalar kullanılır. Xenon ve halojen lambalara göre verim ve maliyet yönünden daha avantajlı 
olan LED’ler, aynı zamanda küçük hacimli olduğundan ışık kaynağını işlem alanına yaklaştırmak 
için endoskop sistemine entegre edilebilirler. LED’lerin diyot olduğu göz önüne alındığında, 
doğru akımını ve ileri akımını kontrol etmek gerekir. Bu görevi yerine getiren cihazlar LED 
sürücülerdir.Endoskopi sistemleri için tasarlanacak LED sürücüsünün sağlaması gereken 
özellikler şu şekilde sıralanabilir; düşük güç tüketimi, yüksek verim, küçük hacim, termal 
yönetim, yüksek güç yoğunluğu. Hedeflenen minimum ısınma ve termal yönetim, iyi bir 
tasarımla verimin yüksek tutulması sayesinde elde edilebilir. Güç dönüştürücülerinde hacmin 
çoğunu pasif bileşenler kaplar ve güç yoğunluğunu azaltır. Anahtarlama frekansının arttırılması, 
çalışma süresi boyunca pasif bileşenlerde depolanan enerjiyi büyük ölçüde azaltarak, pasif 
bileşenlerin değerlerini ve hacmini azaltır, güç yoğunluğu artar. Ancak anahtarlama frekansının 
arttırılması anahtarlama kayıplarını artıracak ve verimliliği azaltacaktır. Anahtarlama kayıplarını 
en aza indirmek için yumuşak anahtarlama teknikleri uygulanmalıdır. Tüm bunlar göz önünde 
bulundurularak endoskopi sistemi için tasarlanan yüksek frekanslı LED sürücü için rezonans 
SEPIC dönüştürücü topolojisi seçilmiştir. Diğer rezonans dönüştürücülerden farklı olarak, 
rezonans SEPIC dönüştürücü, toplu indüktör kullanmaz ve sabit bir anahtarlama frekansı ve 
görev oranında çalışır. Bu tepki hızını arttırır, pasif bileşen boyutunu azaltır ve düşük kayıplı 
sinüzoidal rezonans geçişinin kullanılmasına izin verir. Bu çalışmada, LED'in endoskopa entegre 
edilebileceği bir endoskopi ışık kaynağı için rezonans SEPIC dönüştürücü topolojisinden oluşan 
yüksek verimli, düşük hacimli, yüksek güç yoğunluklu bir LED sürücü tasarlanmıştır. Projede 
hedeflenen küçük hacim ve yüksek güç yoğunluğunun sağlanabilmesi için anahtarlama frekansı 
10 MHz olarak seçilmiştir. Devre ikiliği teorisine dayanarak, rezonans SEPIC dönüştürücü 
tasarımı inverter ve doğrultucu olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Tasarım 
doğrulanmak üzere PSIM devre simülasyon programında simüle edilmiş ve analizi yapılmıştır. 
Simülasyon çalışmasında yumuşak anahtarlama sağlanarak %86 verim elde edilmiştir. Bu 
çalışma Pamukkale Üniversitesi tarafından 2021FEBE013 hibe numarası ile desteklenmektedir. 
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ABSTRACT 
 
In this study presents LED driver design and analysis based on a 10 MHz resonant SEPIC 
converter for an LED integrated endoscopy system. In traditional endoscopy systems, the light 
sources are external units. External light sources are connected to a fiber optic cable with a 
low acceptance angle and a lot of light is lost. In the literature, systems consisting of light 
source and endoscope show a overall efficiency rate of 16-19%. As it can be understood, there 
is a need for integrated new systems to replace low-efficiency external light sources in 
endoscopy systems. Xenon, halogen and LED lamps are used in endoscopic light sources. LEDs, 
which are more advantageous in terms of efficiency and cost compared to xenon and halogen 
lamps, can be integrated into the endoscope system in order to bring the light source closer to 
the process area because of their small volume Given that the LEDs are diodes, it is necessary 
to control its direct current and forward current. Devices that perform this task are LED 
drivers. The features that the LED driver to be designed for endoscopy systems should provide 
can be listed as follows; low power consumption, high efficiency, small volume, thermal 
management, high power density. The targeted minimum heating and thermal management 
can be achieved by keeping the efficiency high with a good design. Passive components take 
up most of the volume in power converters and reduce the power density. Increasing the 
switching frequency greatly reduces the energy stored in the passive components during the 
operating time, reducing the values and volume of the passive components, increasing the 
power density. However, increasing the switching frequency will increase the switching losses 
and reduce the efficiency. Soft switching techniques should be applied to minimize switching 
losses. Considering all these, the resonant SEPIC converter topology was chosen for the high-
frequency LED driver designed for the endoscopy system. Unlike other resonant converters, 
the resonant SEPIC converter doesn't use bulk inductors and operates at a fixed switching 
frequency and duty ratio. This increases the response speed, reduces the passive component 
size, and allows the use of a low loss sinusoidal resonance transition. In this study, a high-
efficiency, low-volume, high-power-density LED driver consisting of resonant SEPIC converter 
topology is designed for an endoscopy light source in which the LED can be integrated into the 
endoscope.  
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In order to achieve the small volume and high power density targeted in the project, the 
switching frequency was chosen as 10 MHz. Based on the theory of circuit duality, the design 
of the resonant SEPIC converter was carried out in two stages, an inverter and a rectifier. The 
design was simulated and analyzed in the PSIM circuit simulation program for verification. In 
the simulation study, 86% efficiency was obtained by providing soft switching. This work is 
supported by Pamukkale University under grant number 2021FEBE013. 
 
Keywords: Endoscopy system, LED Driver, SEPIC Converter, High Frequency, High Efficiency. 
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ÖZET  
 
Derin beyin stimülasyonu (DBS), devre-tabanlı nöromodülasyona imkan tanıyan bir beyin 
cerrahisi prosedürüdür. DBS, Parkinson hastalığı, esansiyel tremor ve distonide standart bir 
uygulama haline gelmiş olmakla beraber, majör depresif bozukluk ve Alzheimer hastalığı da 
dahil olmak üzere nöral iletim patolojileriyle bağlantılı diğer olgular için de bir tedavi seçeneği 
olarak araştırılmaktadır. Kardiyak alandan devşirilen modern DBS sistemleri, bir intrakraniyal 
elektrot, bir uzatma kablosu ve bir puls üretecinden oluşmaktadır ve son yirmi yıl içinde 
aşamalı olarak geliştirilmiştir. Beyin bozukluklarının daha iyi anlaşılmasıyla birlikte mühendislik 
ve görüntülemedeki ilerlemeler, DBS'ye bakış açısını ve DBS’nin hastalara uygulanışını yeniden 
şekillendirecek gibi görünmektedir. Elektrot ve pil tasarımları, stimülasyon paradigmaları, 
kapalı döngü ve isteğe bağlı stimülasyon ve algılama teknolojilerindeki gelişmelerin, DBS'nin 
etkinliğini ve tolere edilebilirliğini artırması beklenmektedir.  
 
Derin beyin stimülasyonunda kullanılacak biyomateryal seçimi, biyomalzemelerin diğer 
uygulamaları gibi en uygun performansı elde etmeyi amaçlaması nedeniyle oldukça zorlayıcı  
bir noktadır. Bu anlamda kullanılan malzemeler üç grup altında incelenebilir; iletkenlik 
özellikleri nedeniyle en sık tercih edilen metal elektrotlar, malzeme-doku etkileşimleri ve beyin 
doku yumuşaklığını taklit edebilme özellikleri ayarlanabilen polimerler ve en yeni akım olarak 
biyouyumluluk, iletkenlik ve stabilitelerindeki kararlılık özellikleri barındıran karbon ailesi 
malzemeler. Metal veya polimer malzemeler, elektrotlarda geleneksel olarak kullanılan ve 
ticarileşen malzeme sınıfları olarak karşımıza çıkar. Ancak bu geneleksel tip malzeme 
gruplarının uygulama sonrası iletkenlik ve mekanik stabilitedeki sorunlar, inflamatuar cevap, 
toksisite ve immünolojik tepkiler gibi yan etkiler oluşturdukları bilinmektedir. Bu çerçeveden 
bakıldığında yapısına karbon ailesi malzemelerinde katıldığı hibrit malzeme grupları gerek doku 
malzeme ara yüzeyindeki uyumlulukla gerekse uyarının uzun süre sağlıklı bir şekilde iletimini 
sağlamaları açsısından aday öalzeme grubu olarak görülmektedir.  
 
Derlememizde, DBS'nin zaman içindeki teknik gelişiminin incelenmesi hedeflenmiştir. DBS 
teknolojisinin evrimini anlamak, mevcut sistemlere sağlıklı bir bakış açısı kazanmayı ve 
önümüzdeki büyük teknolojik gelişmeleri ve kısıtlı kalınabilecek noktaları öngörmeyi 
sağlayacaktır. 
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Neuromodulation as an Engineering Practice 
 
ABSTRACT 
 
Deep brain stimulation (DBS) is a neurosurgical procedure that allows circuit-based 
neuromodulation. While DBS has become standard practice in Parkinson's disease, essential 
tremor, and dystonia, it is also being investigated as a treatment option for other cases 
associated with neural conduction pathologies, including major depressive disorder and 
Alzheimer's disease. Modern DBS systems, adapted from the cardiac field, consist of an 
intracranial electrode, an extension cord, and a pulse generator and have been progressively 
developed over the past two decades. Advances in engineering and imaging, along with a 
better understanding of brain disorders, appear to reshape the way DBS is viewed and applied 
to patients. Advances in electrode and battery designs, stimulation paradigms, closed-loop and 
on-demand stimulation and sensing technologies are expected to increase the efficacy and 
tolerability of DBS. 
 
The selection of biomaterials to be used in deep brain stimulation is a very challenging point, 
as it aims to achieve optimal performance like other applications of biomaterials. The materials 
used in this sense can be examined under three groups; Metal electrodes, which are the most 
preferred because of their conductivity properties, polymers whose properties can be adjusted 
to mimic material-tissue interactions and brain tissue softness, and carbon family materials 
that have stability properties in biocompatibility, conductivity and stability as the latest trend. 
Metal or polymer materials appear as classes of materials traditionally used and 
commercialized in electrodes. However, it is known that these traditional type material groups 
cause adverse effects such as problems in conductivity and mechanical stability, inflammatory 
response, toxicity and immunological responses after application. From this point of view, 
hybrid material groups that are included in the structure of carbon family materials are seen as 
candidate material groups in terms of both their compatibility at the tissue-material interface 
and their ability to transmit the stimulus in a healthy way for a long time. 
 
In our review, it is aimed to examine the technical development of DBS over time. 
Understanding the evolution of DBS technology will enable us to gain a healthy perspective on 
existing systems and to predict the upcoming major technological developments and 
limitations. 
 
Keywords: Neuromodulation, Deep Brain Stimulation 
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ÖZET  
 
Heparin, yüksek negatif yük yoğunluğuna sahip kuvvetli asidik bir polisakkarittir. Pıhtılaşmada 
rol oynayan çeşitli trombinleri inhibe eden bu güçlü antikoagülan, kardiyovasküler sistemi 
içeren cerrahi prosedürlerde ve ekstrakorporeal tedavilerde kullanılır. Normal seviyelerin 
üzerindeki bir heparin konsantrasyonu kanamaya ve trombositopeniye neden olabilir. Heparin 
doz aşımına bağlı kanama gibi komplikasyonları önlemek için biyolojik sıvılarda ve dokularda 
heparin düzeylerini belirlemek için hassas ve güvenilir yöntemlere ihtiyaç vardır. Heparinin 
ölçümü veya tespiti için laboratuvar bazlı testler oluşturulmuştur. Ancak geleneksel laboratuvar 
testlerinin dezavantajları nedeniyle heparin tayininde düşük maliyetli, hızlı, hassas ve güvenilir 
bir ölçüm yönteminin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu dezavantajlardan yola çıkarak 
elektrokimyasal, florometrik ve kolorimetrik yöntemler geliştirilmiştir. Sensörlerin ve algılama 
teknolojisinin en temel özellikleri düşük maliyet, kısa algılama süresi, kolay uygulanabilirlik, 
ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan taşınabilir ve yerinde ölçüm yapabilmesidir. 
Nanopartiküller, peptitler, kuantum noktaları ve polimerler, heparin biyosensör çalışmalarında 
biyoreseptör olarak kullanılır. Nanomalzemelerin daha yüksek ölçeklerdeki ilgili parçacıklara 
kıyasla nano ölçekte benzersiz fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler sergilemesi, bilinen 
sensör teknolojilerinde çok önemli bir rol oynamayı kaçınılmaz kılmaktadır. Nanoparçacık 
yüzeyleri, protein, peptitler, DNA ve biyopolimerler kullanılarak işlevselleştirilebilir. Hem 
indirgeyici hem de stabilize edici ajan olarak kullanılan bu moleküller ile fonksiyonel hale 
getirilmiş nanopartiküller, mükemmel biyouyumluluk ve düşük toksisite sergilemektedir. 
Heparin tespiti ve ölçümü için yapılan çalışmalarda kullanılan stabilizasyon ajanı, biyoreseptör 
tipi ve özellikleri ve tespit yöntemine bağlı olarak farklı hassasiyet, lineer aralık ve tespit 
limitlerine sahip biyosensörler üretilmiştir. Heparin biyosensör çalışmaları sonucunda elde 
edilen tespit limiti ve lineer aralık değerleri, ameliyat sırasında, ameliyat sonrasında ve uzun 
süreli tedavi sırasında izlenen heparin konsantrasyon değerleri ile uyumludur. 
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Innovations in Heparin Biosensors 
 
 
ABSTRACT 
 
Heparin is a strongly acidic polysaccharide with a high negative charge density. This potent 
anticoagulant, which inhibits various thrombins involved in coagulation, is used in surgical 
procedures involving the cardiovascular system and in extracorporeal treatments. A heparin 
concentration beyond normal levels can cause hemorrhage and thrombocytopenia. To prevent 
complications such as bleeding associated with heparin overdose, sensitive and reliable 
methods are needed to determine heparin levels in biological fluids and tissues. Laboratory-
based tests have been established for the measurement or detection of heparin. However, due 
to the disadvantages of traditional laboratory tests, it is of great importance to apply a low-
cost, fast, sensitive, and reliable measurement method in the determination of heparin. Based 
on these disadvantages, electrochemical, fluorometric, and colorimetric methods have been 
developed. The most basic features of sensors and sensing technology are low cost, short 
detection time, easy applicability, portable and in situ measurement without the need for an 
extra device. Nanoparticles, peptides, quantum dots, and polymers are used as bioreceptors in 
heparin biosensor studies. The fact that nanomaterials exhibit unique physical, chemical, and 
biological properties at the nanoscale compared to related particles at higher scales makes it 
inevitable to play a very important role in known sensor technologies. Nanoparticle surfaces 
can be functionalized using protein, peptides, DNA, and biopolymers. Nanoparticles 
functionalized with these molecules, which are used as both reducing and stabilizing agents, 
exhibit excellent biocompatibility and low toxicity. Biosensors with different sensitivity, linear 
range, and detection limits have been produced depending on the stabilization agent, 
bioreceptor type and properties, and detection method used in studies for the detection and 
measurement of heparin. The detection limit and linear range values obtained as a result of 
the heparin biosensor studies are compatible with the heparin concentration values followed 
during surgery, after the operation, and during long-term treatment. 
 
Keywords: heparin, biosensor, nanoparticle 
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ÖZET  
 
Biyoçipler, biyolojik olarak kullanılan minyatürize edilmiş analiz sistemleridir. Medikal 
uygulamalarda, hızlı teste olanak sağladığından hastalıkların erken tanısı ve yaşam kalitesinin 
yükselmesinde sıklıkla kullanılır. Biyoçip; tıp, eczacılık, gıda güvenliği, çevre kirliliği, askeri 
uygulamalar gibi çok çeşitli alanlarda kullanılır. Günümüzde en çok tercih edilen biyoçiplerden 
biri olan BioMEMS (biyolojik mikroelektromekanik sistemler), mikrofabrikasyon üretim 
teknikleri ile biyolojik/kimyasal örneklerin işlenmesi, dağıtımı, yapımı veya analizinde kullanılır. 
Biyoçipin çok tercih edilen bir başka çeşidi ise Lab-on-a-chip (LOC) veya mikro toplam analiz 
sistemleri (μTAS) olarak da bilenen entegre sistemlerdir. Bu biyoçipler, birçok biyolojik analitin 
hızlı taranmasında kullanılan, minyatürize edilmiş yüzeyler üzerinde küçültülmüş test bölgeleri 
içeren ve sinyalin iletilmesi amacıyla yarıiletken yapılı DNA, protein, antikor gibi biyolojik 
maddeler kullanan eşzamanlı biyokimyasal tepkimeler gerçekleştiren elektronik ya da 
mikromekanik cihaz kısımlarından oluşan bir donanıma sahiptir. Teknolojinin ulaştığı noktada, 
Lab-on-a-chip’ler ile çok hızlı ve ucuz bir şekilde DNA testleri yapılmaktadır. Bu çiplerin 
üretiminde uzun yıllardır silikon, cam, silisyum dioksit (SiO2), kuartz ve plastik gibi malzemeler 
kullanılmaktadır. Böyle bir yapıyı oluşturmak için en sık kullanılan iki teknik vardır. Birinci teknik 
olan fotolitografi ile silikon üzerine kaplı fotorezist şekillendirilerek istenilen yapıya sahip 
mirkoçip hazırlanır. İkinci teknik olan mürekkep püskürtme (ink jet) baskı teknolojisi ile 
yüzeydeki spesifik bölgelere küçük fosforamid solüsyonu damlatılması ile mikroçip oluşturulur. 
Bu derleme, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla birçok uygulama ve araştırmada vazgeçilmez 
bir analiz ve ölçüm cihazı olarak kullanılan biyoçipler için başlıca üretim tekniklerini ve bu 
tekniklerin teknolojik gelişmelerini içermektedir. 
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Innovations in Biochip Manufacturing Techniques 
 
ABSTRACT 
 
Biochips are miniaturized analysis systems used biologically. In medical applications, it is 
frequently used for early diagnosis of diseases and increasing the quality of life, as it allows 
rapid testing. Biochip; It is used in a wide variety of fields such as medicine, pharmacy, food 
safety, environmental pollution, military applications. BioMEMS (biological 
microelectromechanical systems), one of the most preferred biochips today, is used in the 
processing, distribution, construction or analysis of biological/chemical samples with 
microfabrication production techniques. Another highly preferred variant of the biochip is 
integrated systems, also known as Lab-on-a-chip (LOC) or micro sum analysis systems (μTAS). 
These biochips are equipped with hardware consisting of electronic or micromechanical device 
parts that are used for rapid scanning of many biological analytes, contain reduced test regions 
on miniaturized surfaces, and perform simultaneous biochemical reactions using biological 
materials such as semiconductor DNA, protein, antibodies to transmit the signal. At the point 
where technology has reached, DNA tests are performed very quickly and cheaply with Lab-on-
a-chips. Materials such as silicon, glass, silicon dioxide (SiO2), quartz and plastic have been used 
for many years in the production of these chips. There are two techniques most commonly 
used to create such a structure. With the first technique, photolithography, the photoresist 
coated on silicon is shaped and the mirkoçip with the desired structure is prepared. The 
second technique, inkjet printing technology, creates a microchip by dropping small 
phosphoramide solution onto specific areas on the surface. This review includes the main 
production techniques and technological developments of biochips, which are used as an 
indispensable analysis and measurement device in many applications and researches in order 
to improve the quality of life. 
 
Keywords: Biochip, Lab on a chip, microchip,  bioMEMS. 
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ÖZET  
 
DNA testi olarak da bilinen genetik testler, genlerdeki, kromozomlardaki veya proteinlerdeki 
değişiklikleri tanımlar. Genetik bir testin sonucuna bakılarak şüpheli bir genetik durumun 
doğruluğu test edilebilir veya bir kişinin genetik bozukluğunu geliştirme veya geçirme şansını 
belirlemeye yardımcı olabilir. Mikrosıvı bakım noktası (PoC) cihazları küçük hacimli 
numunelerle laboratuvar analizlerinin yapılmasına olanak sağlar. Sınırlı kaynağa sahip sağlık 
hizmetlerinde veya uzak bölgelerde bile hızlı teşhis sağlayabilmektedir. Ayrıca artan verimlilik, 
azaltılmış numune işleme, azaltılmış reaktif ve numune tüketimi gibi avantajlara da sahiptir. 
Mikrosıvı cihazların kullanımı geleneksel işlemlerle karşılaştırıldığında, reaksiyon hacimlerindeki 
düşüş ve yüksek yüzey alanı-hacim oranı nedeniyle çok sayıda yöntemin artan verimliliği ile 
sonuçlanmıştır. Mikrosıvı cihazlarda yer alan hacimler, geleneksel yöntemlerde kullanılan 
mikrolitrelerden ziyade nanolitre aralığındadır. Ortaya çıkan fayda, reaktif tüketiminde önemli 
bir azalma ve bunun sonucunda düşük analiz maliyetlerine yol açacaktır. Bu özellikler genetik 
testler için mikrosıvı bakım noktası (PoC) cihazlarını ideal bir yeni teknoloji platformu haline 
getirmiştir. Derlememizde genetik testlerin gelişiminden bahsedilerek hızlı genetik testler için 
mikrosıvı bakım noktası (PoC) cihazlarının gelişimi incelenmiştir.  
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ABSTRACT 
 
Genetic testing, also known as DNA testing, identifies changes in genes, chromosomes, or 
proteins. A genetic test can test the accuracy of a suspected genetic condition or help 
determine a person's chances of developing or passing on a genetic disorder. Microfluidic 
point-of-care (PoC) devices allow laboratory analysis with small volumes of samples. It can 
provide rapid diagnosis even in health services with limited resources or in remote areas. It 
also has advantages such as increased productivity, reduced sample handling and reduced 
reagent and sample consumption. The use of microfluidic devices has resulted in increased 
efficiency of multiple methods compared to conventional processes, due to the reduction in 
reaction volumes and high surface area-to-volume ratio. The volumes involved in microfluidic 
devices are in the nanoliter range rather than the microliters used in conventional methods. 
The resulting benefit will lead to a significant reduction in reagent consumption and 
consequent lower analysis costs. These features make microfluidic point-of-care (PoC) devices 
an ideal new technology platform for genetic testing. In our review, the development of 
genetic testing is mentioned and the development of microfluidic point-of-care (PoC) devices 
for rapid genetic testing is examined. 
 
Keywords: genetic testing, microfluidic device, point-of-care 
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ÖZET  
 
Biyomalzemeler, insan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek ya da 
desteklemek amacı ile kullanılan doğal ya da sentetik malzemeler olup, sürekli olarak veya belli 
aralıklarla vücut akışkanlarıyla (örneğin kan) temas etmektedirler. Polimerler biyomedikal 
uygulamalarda kullanılan biyomalzemelerin en yaygın olanlarındandır. Örneğin kalp damar 
uygulamalarında kullanılan cihaz ya da parçalar birçok yumuşak dokunun yerini alabilen 
biyomalzemelerdir. Biyomedikal kullanım için bir polimerin toksik olmaması, kan ve doku ile 
uyumlu olması gerekmektedir. Bu alanda kullanılan polimerler tıbbi uygulamalarda tüp, kan 
torbası, kateter ve hortum gibi formlarda kullanılmaktadır. Bu uygulamalar, kan nakli ve 
depolanması, organ korunması, diyaliz ve beslenme amaçlı olabilmektedir. Geleneksel 
polimerik biyomalzemeler, uzun süreli kullanımda kimyasal yapısının kullanıldığı biyolojik 
çevreye salınması ve biyouyumluluk açısından tehlike oluşturması nedeniyle yeni yöntemlerin 
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Literatüre göre polimerik biyomalzemelerin 
biyouyumluluğunu artırabilmek amacı ile çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemler de 
prosedür ve maliyet açısından kullanıcıya ekstra engeller çıkarmaktadır. Bu sorunları 
çözebilmek amacı ile çalışmamızda literatüre yeni, ekonomik, işlem kolaylığı sağlayabilen ve 
polimerik biyomalzemelerin kan uyumluluğunu artırabilecek yeni yöntemlerden bahsedilmiştir. 
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ABSTRACT 
 
Biomaterials are natural or synthetic materials used to fulfill or support the functions of living 
tissues in the human body, and they come into contact with body fluids (e.g. blood) 
continuously or at regular intervals. Polymers are among the most common biomaterials used 
in biomedical applications. For example, devices or parts used in cardiovascular applications 
are biomaterials that can replace many soft tissues. For biomedical use, a polymer must be 
non-toxic and compatible with blood and tissue. Polymers used in this field are used in forms 
such as tubes, blood bags, catheters and tubing in medical applications. These applications can 
be for blood transfusion and storage, organ preservation, dialysis and nutrition. Since 
traditional polymeric biomaterials pose a danger in terms of biocompatibility and their 
chemical structure is released to the biological environment in which they are used in long-
term use, there is a need to develop new methods. According to the literature, various 
methods have been used to increase the biocompatibility of polymeric biomaterials. These 
methods also create extra obstacles for the user in terms of procedure and cost. In order to 
solve these problems, in our study, new, economical, easy to process and new methods that 
can increase the blood compatibility of polymeric biomaterials are mentioned in the literature. 
 
Keywords: polymer, biomaterial, blood compatibility 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES'21 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
December, 13-18, 2021 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

108



 
 
Optik Biyosensörlerde Yenilikler 
 
Umut DEĞİRMENCİ1* , Orhan Erdem HABERAL2* , Mustafa KOCAKULAK1*  

 

1 İzmir Demokrasi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, İzmir, umut.degirmenci@idu.edu.tr 
2 Başkent Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, Ankara, erdemhaberal@baskent.edu.tr 
3 İzmir Demokrasi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, İzmir, mustafa.kocakulak@idu.edu.tr 
 

 
ÖZET  
 
Optik biyosensörler diğer biyosensörlere kıyasla biyolojik sistemlerde daha iyi performanslar 
vermekle birlikte klinik teşhiste, ilaç keşiflerinde ve gıda işlem kontrollerinde ilerlemeler sağlar. 
Ekstra güçlü olan optik biyosensörler; yüksek hassasiyet, sağlamlık, güvenilirlik sunmakla 
birlikte bir çip içerisine entegre edilebilme fırsatı sunar. Bu bildiride birçok analitin eşzamanlı 
tespiti için mikroakışkan çipe entegre edilmiş optik biyosensörler ile özellikle farklı multipleks 
optik biyosensörlerdeki ilkeler, son gelişmeler ve bunların biyolojik uygulamaları gözden 
geçirilmiştir. Optik biyosensörlerin ayrıca yüzey plazmon rezonansı (Surface Plasmon 
Resonance – SPR), optik dalga kılavuzu, optik rezonatör, fotonik kristal, fiber optik gibi son 
teknolojilerinden ve gelecekteki olası gelişmelerinden bahsedilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Biyosensör, Optik Biyosensör, Yüzey Plazmon Rezonans 
 
 
Innovations in Optical Biosensors 
 
ABSTRACT 
 
Optical biosensors provide better performances in biological systems compared to other 
biosensors, as well as advances in clinical diagnosis, drug discovery and food processing 
control. Extra powerful optical biosensors; offers high sensitivity, robustness, reliability and the 
opportunity to be integrated into a chip.  In this paper, the principles, recent developments and 
their biological applications in optical biosensors integrated into microfluidic chip and 
especially in different multiplex optical biosensors for simultaneous detection of many 
analytes are reviewed. Futhermore, the latest technologies and possible future developments 
of optical biosensors such as surface plasmon resonance (SPR), optical waveguide, optical 
resonator, photonic crystal, fiber optic are mentioned. 
 
Keywords: Biosensor, Optical Biosensor, Surface Plasmon Resonance 
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ÖZET  
 
Melanin nanoparçacıkları, uyumlulukları, biyolojik olarak parçalanabilmeleri, antioksidan 
aktiviteleri ve antibakteriyel davranışları nedeniyle biyomedikal uygulamalarda dikkat çekmiştir. 
Yara iyileşmesini artıracak daha etkili biyomalzemelerin araştırılması ve bu alanlarda melanin 
nanoparçacıkları gibi üstün özelliklere sahip malzemelerin adaptasyonu ayrıntılı olarak 
çalışılması gereken önemli bir konudur. Son yıllarda, elektrospun nanofiberler, güçlü bir elektrik 
alanı altında polimer çözeltilerinden nano ölçekli liflerin üretimi için çok yönlü ve basit bir teknik 
olması nedeniyle yara iyileştirme çalışmaları için mat olarak kullanılmaktadır. Fakat, melanin 
nanoparçacıkları, elektroeğrilebilir polimer katkısız olarak doğrudan elektroeğrilememektedir. 
Polivinil alkol (PVA), yara iyileşmesi de dahil olmak üzere birçok elektroeğirme çalışmasında 
kullanılmıştır. Ancak, PVA nanofiberlerinin, su veya sulu karışımlarla teması sonucunda 
çözünmesi nedeniyle birçok alanda kullanımları kısıtlanmıştır. Bu nedenle, yara iyileşmesi 
çalışmalarına PVA nanofiberlerinin kullanımını uyarlamak için su direncinin geliştirilmesi çok 
önemlidir. Bu çalışmada, doğal melanin nanoparçacıkları, polivinil alkol nanofiberlere koaksiyel 
iğne ile yüklenmiştir. Suya dayanıklılıklarını arttırmak için üretilen nanofiberler, oda sıcaklığında 
5, 10, 30 ve 60 dakika boyunca daldırılarak çapraz bağlama çözeltisi ile çapraz bağlanmıştır. 
Nanofiberlerin çapraz bağlanmasından önceki ve sonraki morfolojik özellikler, nanofiberlerin tek 
tip morfolojisini doğrulayan ve nanofiberlerin düzleşmesine neden olan inkübasyon süresini 
belirlemek üzere optik mikroskopi ile incelenmiştir. Nanofiberlerin ıslanabilirliğine çapraz 
bağlanmanın etkisi temas açısı ölçümü ile incelenmiştir. Nanofiberlerin ağırlık kaybı ve şişme 
derecesi hem suda hem de fosfat tamponunda test edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Elektroeğirme tekniği; Melanin nanoparçacığı; Polivinil alkol; Çapraz 
bağlama 
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ABSTRACT 
 
Melanin nanoparticles have gained attention in biomedical applications due to their 
compatibility, biodegradability, antioxidant activity and antibacterial behavior. Research on 
more effective biomaterials that will enhance wound healing and their adaptation of materials 
with superior properties such as melanin nanoparticles in these areas is an important subject to 
be studied in detail. In recent years, electrospun nanofibers have been used as mats for wound 
healing studies as it is a versatile and simple technique for the fabrication of nanoscale fibers 
from polymer solutions under a strong electric field. But melanin nanoparticles could not directly 
electrospun without the addition of electrospinnable polymers. Polyvinyl alcohol (PVA) has been 
used in many electrospinning studies including wound healing. But, the water solubility of PVA 
nanofibers in contact with water or aqueous mixtures hinders their usage in many areas. 
Therefore, the improvement of water resistance is crucial to adapt the usage of PVA nanofibers 
in wound healing. In this study, natural melanin nanoparticles loaded polyvinyl alcohol 
nanofibers with coaxial needle. In order to improve their water-resistancy, the produced 
nanofibers were crosslinked with a crosslinking solution by dipping at room temperature for 5, 
10, 30 and 60 minutes. Morphological properties before and after crosslinking of nanofibers 
were examined by optical microscopy which confirmed uniform morphology of nanofibers and 
identified incubation time resulted in flatten nanofibers. The effect of crosslinking into 
wettability of nanofibers was examined with contact angle measurement. The weight loss of 
nanofibers and degree of swelling were tested in both water and phosphate buffer saline.  
 
Keywords: Electrospinning technique; Melanin nanoparticle; Polyvinyl alcohol; Cross linking 
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ABSTRACT 
 
Purpose: This study aims to evaluate the performance of machine learning methods in predicting 
the subtype (clear-cell vs. non-clear-cell) of kidney tumors using clinical patient and radiomics 
data from CT images.  
Method: CT images of 192 malignant kidney tumor cases (142 clear-cell, 50 other) from TCIA’s 
KiTS-19 Challenge were used in the study. There were several different tumor subtypes in the 
other group, most of them being chromophobe or papillary RCC. Patient clinical data were 
combined with the radiomic features extracted from CT images. Features were extracted from 
3D images and all of the slices were included in the feature extraction process. Initial dataset 
consisted of 1157 features of which 1130 were radiomics and 27 were clinical. Features were 
selected using Kruskal Wallis – ANOVA test followed by Lasso Regression. After feature selection, 
8 radiomic features remained. None of the clinical features were considered important for our 
model as a result. Training set classes were balanced using SMOTE. Training data with the 
selected features were used to train the Coarse Gaussian SVM and Subspace Discriminant 
classifiers.  
Results: Coarse Gaussian SVM was faster compared to Subspace Discriminant with a training 
time of 0.47 sec and ~11000 obs/sec prediction speed. Training duration of Subspace 
Discriminant was 4.1 sec with ~960 obs/sec prediction speed. For Coarse Gaussian SVM; 
validation accuracy was 67,6% while the accuracy of test was 80%, with and AUC of 0.86. 
Similarly, Subspace Discriminant had 68,8% validation accuracy and 80% test accuracy; AUC was 
0.85. 
Conclusion: Both models produced promising results on classifying malignant tumors as ccRCC 
or non-ccRCC. However, Coarse Gaussian SVM might be more preferable because of its training 
and prediction speed. 
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ÖZET  
 
Bu çalışmanın amacı, hızlı sanayileşme ve küresel ısınma nedeniyle son yıllarda üzerinde 
durulan karbon ayak izini azaltıcı çalışmaları ele alarak yeşil sentez yaklaşımı ile hibrit 
biyomalzeme ve nanomalzeme elde etmektir. Belirtmek gerekirse, ağır metal iyonlarının toksik 
etkileri nedeniyle insan sağlığını olumsuz etkilediği genel olarak bilinmektedir. Diğer amaç ise, 
musluk suyu, meyve ve sebze gibi birçok yerden maruz kalınan ağır metal iyonlarının tespitinde 
hibrit malzemelerin çıplak-göz tespit malzemesi olarak kullanılabilirliğini araştırmaktır.  
Yeşil karbon noktaları, haşhaş tohumlarından piroliz işlemi ile ilk kez sentezlenmiştir. Haşhaş 
tohumundan sentezlenen karbon noktaları (P-CDs), hibrit film oluşturmak için ayva çekirdeği 
atığından elde edilen müsilaj ve sodyum aljinat ile birleştirilmiştir ve hibrit film (HF/P-CDs) 
çözücü-döküm yöntemi ile elde edilmiştir. Sonuç olarak hem biyoatıklardan elde edilen 
biyomalzemeleri hem de doğal malzemelerden elde edilen nanomalzemeleri içeren film 
formunda fonksiyonel bir hibrit biyomalzeme ortaya çıkmıştır. Elde edilen malzemeler, 
spektroskopik tekniklerle morfolojik, yapısal ve optik olarak karakterize edilmiştir. P-CDs ve 
HF/P-CDs malzemeleri UV ışık altında mükemmel floresans özellikler gösterdiği bulunmuştur. 
Çalışmanın devamında, elde edilen hibrit filmin (HF/P-CDs) 10 farklı metal iyonuna duyarlılığı 
çıplak gözle incelenmiştir. Filmin, Fe3+ metal iyonuna karşı duyarlı olduğu renk değişikliğine 
uğraması ve UV ışık altında floresans sönümlemesi göstermesi ile keşfedilmiştir. Daha sonra 
Fe3+ iyonu farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış ve P-CDs ile birlikte gerçekleşen söndürme 
yoğunlukları incelenmiştir. P-CDs çözeltisi filmden daha yüksek absorbans verilerine sahip 
olduğundan dolayı, floresans ölçümleri P-CDs çözeltisi ile yapılmıştır. Böylece literatürden farklı 
bir yol izlenmiştir ve çalışmanın bu aşamasında daha az su ve enerji tüketimi 
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, P-CDs çözeltisi ve P-CDs içeren yeni bir hibrit filmin UV ışığı 
altında harika bir floresans özelliği olduğu bildirilmiştir. Hem P-CDs çözeltisinin hem de HF/P-
CDs filmlerinin Fe3+ iyonuna duyarlılığı çıplak-göz tespiti olarak kolay ve tek adımda 
keşfedilmiştir. Bu sonuç, floresan söndürme ölçümlerinin sonucu ile desteklenmiştir. Floresans 
analizinde, Fe3+ iyon miktarı arttıkça P-CDs çözeltisinin floresans yoğunluğunun önemli ölçüde 
azaldığı gözlenmiştir.  
Özetle çalışma, Fe3+ iyonunu tespit etmek için haşhaş tohumlarından elde edilen yeşil karbon 
noktaları ile toksik olmayan, düşük maliyetli, kolay ve basit bir uygulamayı göstermektedir. 
Ayrıca yapılan çalışma, kimyasal malzeme ve pahalı ekipmanlı cihazlar olmadan da 
nanomalzeme içeren çalışmalar yapılabileceğini ortaya koymuştur. Ek olarak, HF/P-CDs 
filmlerinin çıplak-göz tespit film materyali olarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu 
göstermiştir. Kısacası, hem yeşil P-CDs sentezi hem de tüm çalışmada kullanılan biyopolimerler 
açısından yeşil, hedef odaklı, ucuz ve çevre dostu bir yaklaşım geliştirilmiştir 
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Green Carbon Dots From Poppy Seeds Conjugated With Hydrogel Hybrid 
Films For Detection Of Heavy Metal Ions 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to obtain hybrid biomaterials and nanomaterials with the green 
synthesis approach by taking the carbon footprint reduction studies which have been 
emphasized in recent years due to rapid industrialization and global warming. It is generally 
known that heavy metal ions adversely affect human health because of their toxic effects. 
Another aim is to investigate the usability of hybrid materials as a naked-eye detection 
material in the detection of heavy metal ions exposed from many places such as tap water, 
fruit and vegetables.   
For the first time, green carbon dots were synthesized from poppy seeds by the pyrolysis 
process. Carbon dots (P-CDs) synthesized from poppy seeds were combined with mucilage 
obtained from quince seed waste and sodium alginate to form hybrid film, and hybrid film 
(HF/P-CDs) was obtained by solvent-casting method. As a result, a functional hybrid 
biomaterial has emerged in the film form containing both biomaterials obtained from biowaste 
and nanomaterials obtained from natural raw materials. The obtained all materials were 
characterized morphologically, structurally and optically by spectroscopic techniques. PCDs 
and HF/P-CDs materials were found to exhibit excellent fluorescence properties under UV 
light. Continuation of the study, the sensitivity of the hybrid film (HF/P-CDs) obtained to 10 
different metal ions was examined with the naked-eye detection. It was discovered that the 
film was sensitive to Fe3+ metal ion by fluoresence quenching in UV light and colour changes. 
Then, Fe3+ ion was prepared at different concentrations and the quenching intensities of P-CDs 
were investigated. Owing to P-CDs have higher absorbance data than hybrid film, fluorescence 
measurements were made with P-CDs. Thus, a different road was followed from the literature 
and less water and energy consumption was realized at this stage of the study. In conclusion, 
P-CDs solution and HF/P-CDs have been reported to have excellent fluorescence under UV 
light. The sensitivity of both P-CDs and HF/P-CDs films was discovered to Fe3+ ion as an easy 
and one-step by naked-eye detection. This result was supported by the result of fluorescence 
quenching measurements. In fluorescence analysis, it was observed that the fluorescence 
intensity of P-CDs decreased significantly when the amount of Fe3+ ion increased.  
In summary, it shows a non-toxic, low-cost, easy and simple application with green carbon dots 
obtained from poppy seeds to detect Fe3+ ion. In addition, the study revealed that studies 
involving nanomaterials can be carried out without chemical materials and expensive 
equipment. Meanwhile, the study showed that HF/P-CDs have great potential as naked-eye 
detection film material. A green approach which is easy, target-oriented, cheap and 
environmentally has been developed in terms of both the synthesis of green P-CDs and the 
biomaterials used in all study. 
 
Keywords: green carbon dots, quince seed mucilage, hybrid biomaterial, nano-biocomposite 
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ÖZET  
 
Tıp alanında biyomedikal tanı çalışmalarına verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. 
Araştırmacılar ve hekimler, hastalara özelleştirilmiş sağlık hizmeti seçenekleri sunmak için 
güvenli, pratik ve ekonomik araçlara ihtiyaç duymaktadır. Biyosensörler, bulaşıcı hastalıkların 
tanısı, kronik hastalıkların izlenmesi ve genel sağlık gözetimi gibi alanlarda kullanıma oldukça 
uygun ve ilgi çekici bir biyomedikal araç olarak nitelendirilmektedir. Elektrokimyasal 
biyosensörler, bir biyoreseptör ile analiz edilmek istenene bileşen arasında gerçekleşen 
biyoalgılama olayı ile biyolojik bilgiyi akım ya da gerilime çeviren bir biyosensör sınıfıdır. Bu 
biyosensörlerin tasarımında farklı tipte biyoalgılayıcı moleküller (proteinler, nükleik asitler veya 
karbonhidratlar), bunların kombinasyonları ve makromoleküler yapılar ve hatta hücre veya 
doku parçaları kullanılabilir. 
Biyobelirteçler, kanser, diyabet, bulaşıcı hastalıklar, kardiyovasküler hastalık, felç ve 
nörodejeneratif hastalıklar dahil olmak üzere birçok hastalığın erken teşhisi, ilaç yanıtının 
araştırılması ve terapötik etkilerinin değerlendirilmesi için araştırılmaktadır. Tanı amaçlı 
biyosensörlerin geliştirilmesindeki en önemli adım, erken teşhis için gerekli olan yüksek 
hassasiyet ve seçicilik ile tayin yöntemine ilişkin güvenilir biyobelirteçlerin ve teknolojinin 
keşfedilmesine dayanmaktadır. Son çalışmalar, elektrokimyasal sensörlerin kullanımı kolay, 
taşınabilir olmaları ve gerçek zamanlı olarak analiz yapabilmeleri nedeniyle, biyobelirteçlerin 
hedeflenmesi ve tayini konusunda kapsamlı bilgiler sağlamada güçlü bir araç olabileceğini 
göstermektedir.  
Bu araştırma, farklı teknikler ve biyolojik tanıma stratejileri kullanılarak hastalıklarla ilişkili 
biyobelirteçlerin analizi için tasarlanan elektrokimyasal biyosensörlerdeki son gelişmeleri 
açıklamaktadır. 
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ABSTRACT 
 
Biomedical studies of diagnosis are of growing significance in the new medical field. 
Researchers and physicians need safe, practical, and less expensive tools to provide patients 
with customized healthcare options. Biosensors are very attractive and suitable biomedical 
tools in the field of diagnostics, screening infectious to early detection, chronic disease 
treatment, health management, and well-being surveillance. The electrochemical biosensors 
are a class of biosensors which convert biological information into current or voltage by 
biorecognition event between bioreceptor and analyte. Different types of bioreceptors (i.e., 
proteins, nucleic acids, or carbohydrates), combinations these and macromolecular 
assemblies, and even whole cells or tissue fragments can be used in the design of 
electrochemical biosensors.  
Biomarkers have been analyzed for the early diagnosis, investigation of drug response, and 
evaluating therapeutic effects of several diseases, such as cancer, diabetes, infectious diseases, 
cardiovascular disease, stroke, and neurodegenerative diseases. The most important step in 
the development of biosensors for diagnosis is based on the discovery of reliable biomarkers 
and technology related to the detection method with high sensitivity and selectivity required 
for early detection. Recent studies suggest that electrochemical sensors can be a powerful tool 
in providing comprehensive insights into the targeting and detection of biomarkers due to the 
fact that they are easy to use, portable, and can do analysis in real time.  
This research describes the recent advances in the electrochemical biosensors designed for 
detection of disease-associated biomarkers using different techniques and biological 
recognition strategies. 
 
Keywords: Biosensor, Electrochemistry, Electrochemical Biosensors, Biomarker, Bioreceptor, 
Diagnostic tests. 
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ÖZET  
 
Mikroakışkan teknolojisi sıvıların mikro ölçekte ve nano ölçekte kullanımına olanak sağlar. 
Mikroçipler ise sıvıların akışını izlemek ve denetlemek amacıyla akışkanın mikro ölçekli kanallar 
içinden hareket ettirilmesini ve kontrol edilmesini sağlayan sistemlerdir. Mikroakışkanların ve 
mikroçip üretim yöntemlerinin teknoloji ile gelişmesi daha geniş bir yelpazede kullanımına 
olanak sağlamıştır. Günümüzde mikroakışkanların gelişmesiyle birlikte yaşam bilimlerinde ve 
tıbbi araştırmalarda önemli başarılarla yaygın olarak kullanılmaktadır. Mikroakışkan teknolojisi 
ile birlikte biyoçipler; tek hücre yakalama, hücre tarama, vücut sıvısı (kan, ter, göz yaşı, 
tükürük, idrar) testleri ve model organizma deneyleri başta olmak üzere birçok biyolojik ve 
genetik çalışmalarda in-vivo ve in-vitro olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bazı mikroakışkan çipler 
halihazırda ticarileştirildi ve hastalık tespiti, ilaç dağıtımı ve biyobilimde uygulanmaktadır. 
Biyoçiplerde mikroakışkanların test edilmesi için spektrometre ve potansiyostat cihazları yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca mikroskop altında gözlem yapılarak inceleme yöntemi de 
özellikle model organizma deneylerinde kullanılan yöntemlerdendir. Genellikle amperometrik 
ve voltametrik olarak elde edilen deney verileri için uygulanan farklı uyarıcı ve yakalayıcı 
yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanlar; afinite kromatografisi, 
DC güç kaynağı ve titreşim kaynaklı uyarıcı yöntemleridir. Mekanik titreşim uyarıcı, ultrasonik 
titreşim cihazı ve akustik aktüatör gibi titreşim kaynaklı uyarıcılar kullanılarak yürütülmüş 
çalışmalar, titreşim cihazlarının biyoçiplerde kullanımını artırmaktadır. Bu çalışmalarda titreşim 
türleri genellikle; mekanik, ultrasonik, manyetik ve ses dalgası şeklinde uygulanarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu derlemede, biyoçiplerin in-vitro araştırmalarda kullanımına odaklanıp 
titreşim kaynaklı çalışmalardaki bulgularını özetledik. 
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ABSTRACT 
 
Microfluidic technology enables the use of liquids at the micro-scale and nano-scale. On the 
other hand, microchips are systems that allow the fluid to be moved and controlled through 
micro-scale channels to monitor and control the flow of fluids. The development of 
microfluidics and microchip production methods with technology has allowed their use in a 
wider range. At present, with the development of microfluidics, it has been widely used in the 
life science and medical researches with significant achievements. Biochips with microfluidic 
technology; It is used in-vivo and in-vitro in many biological and genetic studies, especially in 
single-cell capture, cell screening, body fluid (blood, sweat, tears, saliva, urine) tests, and 
model organism experiments. Also, some microfluidic chips have already been commercialized 
and applied in disease detection, drug delivery, and bioscience. Spectrometer and potentiostat 
devices are widely used for testing microfluidics on biochips. In addition, the method of 
examination by observing under the microscope is one of the methods used, especially in 
model organism experiments. Generally, different stimulants and trapping methods are used 
for experimental data obtained as amperometric and voltametric. The most commonly used 
ones are; affinity chromatography, DC power supply, and vibration-induced stimulant 
methods. Studies using vibration-induced stimulants such as mechanical vibration stimulation, 
an ultrasonic vibration device, and an acoustic actuator increase the use of vibration devices 
on biochips. In these studies, vibration types are generally; carried out by applying mechanical, 
ultrasonic, magnetic, and sound waves. In this review, we focus on the use of biochips in in-
vitro research and summarize their findings in vibration-induced studies. 
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ÖZET  
 
Melanin yüksek antioksidan, biyouyumluluk ve biyobozunurluk özelliğine sahip, doğada 
ömelanin (koyukahve veya siyah renkte) ve feomelanin (sarı veya kırmızı renkte) adlarıyla 
heterojen bir molekül olarak bulunan ve kolayca elde edilebilen bir biyopolimer malzemedir. 
Melanin tıbbi görüntüleme, kontrollü ilaç taşınımı, UV dezenfeksiyon, biyosensör, vb. gibi birçok 
biyomedikal mühendisliği uygulamasında, kontrast madde, iletken malzeme, biyoişaretleyici, 
tanıyıcı malzeme, fotokatalizör, nanotaşıyıcı veya ajan olarak kullanılmaktadır. Biyomedikal 
mühendisliği uygulamalarında ömelanin, feomelanine göre daha çok ilgi çekmektedir. Bunun 
nedeni ömelaninin daha kararlı ve kullanışlı bir karakteristiğe sahip olması, buna karşın 
feomelaninin ise kanserojen etkisi ve fotostabilite eksikliğidir.  
Nanoparçacıklar, boyutları nedeniyle mikroparçacıklar gibi daha büyük parçacıklara göre daha 
fazla yüzey alanına sahiptir, bu yüzden yüzey modifikasyonuna duyarlıdır. Nanoparçacıklar ayrıca 
ilaç yükleme kapasitesini arttırır ve kontrollü ilaç taşınımını düzenlerler. Nanoparçacıklar dalak 
ve böbreklerden, daha büyük parçacıklara kıyasla, daha kolay atılabildiği için biyouyumluluk ve 
biyobozunurluk konusunda üstündür. Bu nedenle nanoparçacıklar tanı, terapi gibi çeşitli 
biyomedikal alanlarda göze çarpan bir teknoloji olarak yer alır.  
Melanin nanoparçacıkları (MNP) ise, daha önce bahsedildiği üzere biyouyumlu ve birçok işlevi 
olan bir nanoparçacık olduğu için biyomedikal alanda son yıllarda yapılan çalışmalarda önemli 
bir yere sahiptir. Antioksidan aktivitesi ve foto koruma efekti uygulamalarında UVA/UVB ışıması 
altında kalan hücrelerde düşük oranda reaktif oksijen türleri (ROS)/reaktif azot türleri (RNS) 
salınımı ve serbest radikalleri temizleme aktivitesi gözlemlenmiştir. Hidrojeller ve MNP’ler ile 
yapılan bir çalışmada, kontrollü salınan MNP’lerin keratinositlerde konakçı rejeneratif hücreleri 
çeken elektriksel bir uyarım yaparak, yara iyileşmesine fayda sağladığı görülmüştür. MNP’ler ilaç 
taşınım uygulamalarında formülasyon oluşturmak için çözücü kullanımına ya da saflaştırma ve 
kurutma adımlarına gerek duyulmadan kullanılabilmektedir. Tedavi uygulamalarında MNP’ler, 
kanser hücrelerini minimal invaziv bir yöntemle anormal hücrelerin etrafındaki sağlıklı hücrelere 
zarar vermemek için de kullanılmaktadır.  
Çeşitli biyomedikal uygulamalarda faaliyet gösteren bir biyomalzeme olan melaninin daha 
yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için optimize edilmesi, nanoyapılarda kullanılmak üzere yeni 
yöntemler geliştirilmesi ve disiplinler arası çalışmalar gerekmektedir. Bununla beraber melanin, 
ilerleyen zamanlarda adını daha sık duyacağımız önemli bir biyomalzeme olarak yer alacaktır. 
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ABSTRACT 

Antimicrobial resistance (AMR) is a worldwide public health concern. To oppose 
antimicrobial resistance, it is critical to select an appropriate antibiotic by performing a rapid 
bacterial diagnosis.  The results of the gold standard culture-based diagnosis, polymerase chain 
reaction (PCR) and the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) are extremely accurate; 
however, they take long time, expensive, contain complex sample preparation processes, and 
require specially trained personnel making them ineffective for bacterial identification. 
Therefore, it is an urgent need to find a rapid, low-cost, easy, and reliable technique to identify 
bacteria.  Raman spectroscopy provides detailed information about chemical structure and 
molecule interactions and is considered to be a fast and reliable ultrasensitive technique for the 
accurate identification of biological systems. On the other hand, Raman spectra for some 
samples such as bacterium samples are intricate and reveal minor changes. As a result, deep 
learning algorithms have recently been applied to spectrum analysis, including the examination 
of antibiotic-resistant spectra produced by Raman spectroscopy. A study conducted at Stanford 
University (Ho et al., 2019) used combined Raman spectroscopy and deep learning to detect and 
classify 30 different types of bacteria including methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA). The study collected a massive 
dataset for bacteria and divided them into subgroups; generally, each isolate was given 2000, 
100, and 100 spectra in reference, fine-tune, and test subsets, respectively. In this study, one-
dimensional U-net architecture, which can work with very few training samples and provide 
good results due to its ability for feature extraction, has been constructed and used as a classifier 
for 30 different classes of bacteria and as a binary classifier for MRSA and MSSA as well.  The 
Stanford datasets were used to train, fine-tune and test the U-net model.  For the 30-classes 
classifier, the model has been trained using 60,000 spectra. Then, the fine-tuning procedure, 
which is the second training for the model, was performed using 3000 spectra. After that, the 
model was tested using the test data which is 3000 spectra for all classes. Likewise, the datasets 
that were used in the binary classifier are 10,000 for training, 500 for fine-tuning and 200 for 
testing. The outcome of this work is outstanding and remarkable. 85.13% and 93% accuracies 
were obtained for the 30-classes classifier and the binary classifier, respectively. Whereas, the 
accuracies obtained in the Stanford were 82% for the 30-classes classifier and 89% for the binary 
classifier. In conclusion, comparing the results of this study and the Stanford study, the U-net 
model is believed to be more reliable and usable for bacterial identification than the ResNet 
model that was used in the Stanford study. 
KEYWORDS:  Antimicrobial resistance, SERS, Deep learning, MRSA, MSSA 
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