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Faculty of Engineering and
Natural Sciences
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi

It is the main effort of engineers to
learn, interpret, transform into usable
things, and develop devices that are
useful for humanity, all the basic
information gathered from science and
social sciences about everything that is
alive or not in the universe.
Engineering; It is a world where you will
enjoy doing interdisciplinary work with
groups of all professions you may
encounter, not only within the scope of
your diploma. This world; "I did it for the
first time.", "I was with them while they
were being made." It is adorned with the
honor and pride of those who can say.
In addition to being one of the quality
educational institutions of our country,
Maltepe University has easy
transportation and high campus living
standards.
The Faculty of Engineering and Natural
Sciences, which lives and teaches the
principle of "Free in Thought,
Contemporary in Education, Universal
in Science" of our university, constantly
improves the quality of education.
We have always been proud of our
students who were among us to share
our principles. We will continue to be
proud.

Evrende canlı olan veya olmayan her
şey hakkında fen ve sosyal bilimlerden
toplanan tüm temel bilgileri öğrenmek,
yorumlamak, kullanılabilir şeylere
dönüştürmek ve insanlık için yararlı
cihazlar geliştirmek mühendislerin
temel çabasıdır.
Mühendislik; yalnızca size verilen
diplomanın gösterdiği kapsamda değil,
karşılaşabileceğiniz her meslekten
gruplarla disiplinler arası çalışmalar
yapmaktan büyük keyif alacağınız bir
dünyadır. Bu dünya; “İlk defa ben
yaptım.”, “Yapılırken ben de onlarla
birlikteydim.” diyebilenlerin onur ve
gururları ile bezenmiştir.
Maltepe Üniversitesi, ülkemizin kaliteli
eğitim kurumlarından biri olmasının
yanı sıra kolay ulaşım ve yüksek
kampüs yaşam standartlarına sahiptir.
Üniversitemizin "Düşüncede Özgür,
Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel"
ilkesini yaşayan ve öğreten Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi, eğitim
kalitesini sürekli arttırmaktadır.
İlkelerimizi paylaşmak için aramızda
olan öğrencilerimizle her zaman gurur
duyduk. Gurur duymaya devam
edeceğiz.
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Faculty of Architecture and
Design
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
The Faculty of Architecture and Design
began education and training in Maltepe
University in 1997 as the Faculty of
Engineering and Architecture. The
Faculty of Architecture and Design
became independent thereafter, with
the Nautical Design Department,
Interior Architecture Department and
Architecture Department.
The aim of the Faculty of Architecture
and Design; is to educate individuals
who have predictive, universal values,
think analytically, give priority to
people and society, design spaces with
creative and innovative products, also
observe nature, develop aesthetic
sensitivity, apply computer and
information technologies to design
processes, and have professional
responsibilities and self-confidence. The
faculty has competent academic staff in
order to maintain a modern education
and a technological infrastructure for
the students to develop their technical
knowledge and skills during the
education period.
Our faculty, which has an educational
approach focused on learning by doing
and practicing, has computer
laboratories, design studios containing
current software applications, and a
construction workshop called 'Hangar'
which is unique in our country. In the
process of education and training,
theoretical courses, workshops,
exhibitions, seminars, conferences,
research studies, and study trips are
considered as components of education.
12

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Maltepe
Üniversitesi bünyesinde 1997 yılında
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak
eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha
sonra Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
adını alan Fakültede, Gemi ve Yat
Tasarımı Bölümü, İç Mimarlık Bölümü,
Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı dilde
eğitim veren Mimarlık Bölümü
bulunmaktadır.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin
amacı; öngörülü, evrensel değerlere
sahip, analitik düşünebilen, insan ve
topluma öncelik veren, yaratıcı ve
yenilikçi ürünlerle mekânlar
tasarlarken aynı zamanda doğayı
gözeten, estetik duyarlılığı gelişmiş,
bilgisayar ve enformasyon
teknolojilerini tasarım süreçlerine
uygulayabilen, meslek
sorumluluklarına ve özgüvenine sahip
bireyler yetiştirmektir. Fakülte, çağdaş
bir eğitim ve öğretim yaşamının
sürdürülebilmesi için yetkin bir
akademik kadroya ve öğrencinin eğitim
süresi boyunca teknik bilgi ve
becerilerini geliştirmesi için teknolojik
bir alt yapıya sahiptir.
Yaparak öğrenme ve uygulama odaklı
bir eğitim yaklaşımı olan Fakültemizde,
güncel yazılım uygulamalarını içeren
bilgisayar laboratuvarları, tasarım
stüdyoları ve ülkemizde benzeri
olmayan “Hangar” olarak tabir edilen
Yapı Atölyesi bulunmaktadır. Eğitim ve
öğretim sürecinde teorik dersler, atölye
çalışmaları, sergiler, seminerler,
konferanslar, araştırma çalışmaları,

There are two different diploma
programs in Turkish and English. In
principle, 'designing feasible buildings'
is the Department's leading mission. Our
aim is not only in the design process, but
also in every stage of the architectural
activity to contribute to the training of
professionals who can be effective and
competent.
The primary objective of the
Department of Interior Architecture is
to provide students the ability to design
interior and exterior accessories
according to user needs and functions
within the architectural structure and
to have the knowledge to apply their
designs using current technological
facilities.
Founded in 2009, Nautical Design
Department is the first and only in
Turkey, and is one of two undergraduate
programs in the world. It aims to
educate designers and scientists at
national and international level who are
able to design a wide range of boats,
especially yachts.
In our faculty, students are encouraged
to participate in national and
international competitions organized by
various organizations. There are various
prizes won by our students in these
competitions.
Our faculty has bilateral agreements
with various universities within the
scope of Erasmus exchange programs.

inceleme gezileri eğitimin birer bileşeni
olarak değerlendirilmektedir.
Mimarlık Bölümünde yukarıda da
belirttiğimiz gibi, Türkçe ve İngilizce
eğitim veren iki ayrı diploma programı
uygulanmaktadır. İlke olarak
“yapılabilir binalar tasarlamak“
Bölümün önde gelen misyonudur.
Amacımız, sadece tasarım sürecinde
değil aynı zamanda Mimarlık
faaliyetinin her aşamasında etkin ve
yetkin olabilecek meslek insanının
yetişmesine katkı sağlamaktır.
İç Mimarlık Bölümünde öncelikli hedef,
öğrencilerin, mimari yapılanış içinde
kullanıcı gereksinimleri ve işlevleri
doğrultusunda iç ve dış mekân
donatılarını tasarlama becerisine ve
tasarımlarını güncel teknolojik
olanakları kullanarak uygulama
bilgisine sahip olmalarını sağlamaktır.
2009 yılında kurulmuş olan Gemi ve Yat
Tasarımı Bölümü, alanında Türkiye‘de
ilk ve tek, dünyada ise iki lisans
programından biridir. Yatlar başta
olmak üzere çeşitli sınıfta deniz aracını
tasarlayabilecek ulusal ve uluslararası
düzeyde tasarımcılar ve bilim insanları
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fakültemizde öğrencilerimiz, çeşitli
kuruluşların düzenlediği ulusal ve
uluslararası yarışmalara katılmaya
teşvik edilmektedir. Bu yarışmalarda
öğrencilerimizin kazandığı çeşitli
ödüller bulunmaktadır.
Fakültemizin Erasmus değişim
programları kapsamında çeşitli
üniversitelerle ikili anlaşmaları
bulunmaktadır.
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Congress President
Kongre Başkanı
Hilal Ayışığı
President
Good morning ladies and gentlemen.
My name is Hilal ayisigi, President of
the congress ENSAD.
Firstly on behalf of the organising
committee, I would like to thank my
professors, my committee fellows and
our dear participants for joining us. It is
a huge honour for me to welcome you all
to the opening of the seventh Maltepe
University International Student
Congress (MUISC) on behalf of the
ENSAD.
As our founder and head teacher
Mustafa Kemal ATATÜRK said;
“Teachers are the one and only people
who save nations . A nation deprived of
teachers and educators has not yet
gained the ability to take the name of a
nation.” Without a doubt, we are fortunate to have such educators, mentors,
and teachers who are enormously
talented. I would like to special thanks
once again to our teachers for their help
and guidance in organizing this
congress.
Just like the previous years, this year
also has been a great interest in the
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Günaydın bayanlar ve baylar.
Benim adım Hilal AYIŞIĞI, ENSAD
Kongre Başkanı.
Öncelikle organizasyon komitesi adına
hocalarıma, komite arkadaşlarıma ve
değerli katılımcılarımıza aramıza
katıldıkları için teşekkür ederim.
Yedinci Maltepe Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Kongresi'nin
(MUISC) açılışında ENSAD adına
hepinizi ağırlamak benim için büyük bir
onurdur.
Kurucumuz ve başöğretmenimiz
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün dediği
gibi; “Milletleri kurtaranlar yalnız ve
ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden,
eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir
millet adını alma yeteneğini
kazanamamıştır.” Şüphesiz, son derece
yetenekli eğitimcilere, mentorlara ve
öğretmenlere sahip olduğumuz için
şanslıyız. Bu kongrenin
düzenlenmesinde Yardım ve rehberlik
için öğretmenlerimize bir kez daha özel
teşekkür etmek istiyorum.
Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl
da kongreye, genellikle mühendislik ve

congress from local and international
undergraduate, graduate, and
Ph.D.students affiliated to engineering
and architecture and design programs.
All these applications were evaluated
meticulously by our scientific
committee and sessions with
high–quality presentations are
organized. I am also delighted to
announce the participation of
Edhem DİRVANA and Prof. Dr. Şeref
Sağıroğlu as the keynote speakers of
ENSAD. In our faculties, we have worked
on this congress with a great team
consisting of our instructors and
friends. As students of Maltepe
University, I express my special
appreciation to the Organizing
Committee, which has worked hard to
ensure that we have such a great
experience.I hope this congress will be a
great opportunity for us to have
favorable moments. I hope you will enjoy
this prolific atmosphere.

Mimarlık ve tasarım programlarına
bağlı yerel ve uluslararası lisans, yüksek
lisans ve doktora öğrencilerinden büyük
ilgi gördü.
Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl
da mühendislik ve Mimarlık ve tasarım
programlarına bağlı yerel ve
uluslararası lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencileri kongreye büyük ilgi
gösterdi. Tüm bu uygulamalar bilimsel
komitemiz tarafindan titizlikle
değerlendirildi ve yüksek kaliteli
sunumlarla oturumlar düzenlendi.
Ayrıca Edhem DİRVANA ve Prof. Dr.
Şeref SAĞIROĞLU'nun katılımlarını
ENSAD'IN açılış konuşmacıları olarak
duyurmaktan mutluluk duyuyorum.
Fakültelerimizde, eğitmenlerimizden ve
arkadaşlarımızdan oluşan harika bir
ekiple bu Kongre üzerinde çalıştık.
Maltepe Üniversitesi öğrencileri olarak,
bu kadar büyük bir deneyime sahip
olmamız için çok çalışan organizasyon
Komitesine özel teşekkürlerimi
sunuyorum.Umarım bu Kongre, olumlu
anlar yaşamamız için harika bir firsat
olacaktır. Umarım bu üretken
atmosferin tadını çıkarırsınız.
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Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
Gazi University Computer Engineering
Department
Edhem Dirvana

Five Dimensions of the Sea

Denizin Beş Boyutu

Our country is surrounded by seas on
three sides, our territorial waters cover
12 miles off our coasts, and this area is
more than half of Turkey's surface area.
What can be done in this area; I would
like to evaluate the subject through
these headings: water surface,
underwater, sea floor and under the sea
floor. If we can operate effectively in all
these areas, we can keep an important
power in our hands, especially in terms
of trained manpower and scientific
development. What we produce with
this power will make a significant
contribution to future generations both
in Turkey and in the world.

Ülkemizin üç tarafi denizlerle çevrilidir,
karasularımız sahillerimizden 12 mil
açığı kapsar ve bu alan Türkiye’nin
yüzölçümünün yarısından fazladır. Bu
alanda neler yapılabilir; su yüzeyi, su
altı, denizin tabanı ve deniz tabanının
altı bu başlıklar üzerinden konuyu
değerlendirmek isterim. Bütün bu
alanlarda etkin bir şekilde faaliyet
gösterebilirsek, özellikle yetişmiş insan
gücü ve bilimsel gelişmişlik anlamında
önemli bir gücü elimizde tutabiliriz. Bu
güç ile ürettiklerimizin hem Türkiye’de
hem Dünyada gelecek nesillere önemli
katkısı olacaktır.
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Cyber Security and Career
Opportunities

Siber Güvenlik ve Kariyer
Fırsatları

Cyber security is a major problem for
users, enterprises and countries.
Countries take into account this issue
seriously and precautions, and develop
policies and strategies, pay more
attention to audit activities and, most
importantly, increase capacity,
capability and skill development. This
presentation provides an overview of
cyber security issues in Turkey and
covers important issues in developing
capacity, capability and skills. Within
the scope of the speech the topics;
general threats, cyber wars,
vulnerabilities, attack surfaces, current
attacks, mathematics for cyber security,
violations, threats to data worlds and
current threats are summarized.
Important issues in increasing capacity
and capability are also considered based
on human resources, university
programs, theses, publications, journals,
patents, research and test centers,
contests, organizations, CERTs,
exercises, competitions, NGOs,
organization, drills, etc. are evaluated
within this scope. Cyber security issues
will be evaluated in terms of cyber
security index, ability and capacity
buildings in general and suggestions to
be made for university students to build
up cyber security careers in the future.

Siber güvenlik kişisel olduğu kadar
kurumsal ve ulusal olarak ta büyük bir
problem olup, ülkeler artık bu konuda
ciddi önlemler almakta, politika ve
stratejiler geliştirmekte, denetim
faaliyetlerine daha çok önem vermekte
ve en önemlisi için kapasite ve yetenek
geliştirmeye daha çok önem
vermektedirler. Bu sunuma,
Türkiye'deki siber güvenlik konularını
genel olarak değerlendirmekte,
kapasite ve yetenek geliştirmekte
önemli olan konuları kapsamaktadır.
Konuşma kapsamında; genel tehditler,
siber savaşlar, güvenlik açıkları, saldırı
yüzeyleri, güncel saldırılar, siber
güvenlik için matematik, veri dünyasını
tehdit eden unsurlar ile güncel tehditler
özetlenmektedir. Kapasite ve yetenek
artırmada önemli olan hususlar; insan
kaynağı, açılmış programlar, tezler,
yayınlar, dergiler, patentler, araştırma
ve test merkezleri, kuruluşlar, USOM,
tatbikatlar, yarışmalar, hizmet veren
STK'lar, organizasyonlar ile yapılan
faaliyetler bu kapsamda
değerlendirilmektedir. Sonuç olarak;
ülkemiz siber güvenlik indeksi
açısından değerlendirilecek, yetenek ve
kapasite geliştirme ise genel olarak
değerlendirilecektir. Gençlerimize siber
güvenlik kariyerlere başlamaları veya
daha da geliştirmeleri için tavsiyelerde
bulunulacaktır.
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This research paper will explore Metabolism as
proposed by Kisho Kurokawa by applying its concepts
in Damascus, Syria and assess its applications in the
future reconstruction of this city. It will cover topics
from a micro to macro scale by looking at individual
smaller units, circulation, informal settlements, and
preservation of the urban fabric. Metabolism
emerged from the perils of war in the 1960s Japan to
propose ideas that attracted many international
architects. It hoped for a reconstruction of Japan
through biological terms and utopian ideals. Their
ideas were a conversation between the urban and
individual scale to provide an all-rounder sustainable
strategy with the help of a “Master system” instead of
a traditional master plan. While their theory was
based on a rapidly developing post-war Japan, their
principles of urban planning can be applied to that of
Damascus which is recovering from a cruel civil war.
One of the goals of the Metabolist manifesto is to
create a resilient city healed from the scars of war
such that it is socially, economically,
environmentally, and politically viable thereby
making Damascus a perfect candidate in the region.
The paper.
Furthermore, the paper seeks to examine terms like
“spine” that is suggested by Tange as a necessary
connection for all cities to develop and apply it to the
“Business corridor” that was supposed to be a
constructed thriving connection from Jordan to
Syria. Metabolism also addressed the need for
housing due to the growing population through the
help of
“megastructures” which can be translated into the
modern multipurpose buildings. The paper also wants
to apply other concepts of long-term service
structures that hold the functional units of a city
with the intermediate spaces and contemplate its
application in Damascus. Overall, these variety of
ideas that apply the Metabolist theory to Damascene
urban plans should ultimately deduce a future for a
new post war era.
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Bu araştırma makalesi, Kisho Kurokawa tarafindan
önerilen Metabolizma kavramlarını Suriye'nin Şam
kentinde uygulayarak keşfedecek ve bu şehrin
gelecekteki yeniden inşası uygulamalarını
değerlendirecektir. Daha küçük birimlere,
sirkülasyona, gayri resmi yerleşimlere ve kentsel
dokunun korunmasına bakarak mikrodan makro
ölçeğe göre konuları kapsayacaktır. Metabolizma,
1960'ların Japonya'sındaki savaş tehlikelerinden
birçok uluslararası mimarı çeken fikirler önermek
için ortaya çıkmıştır. Japonya'nın biyolojik terimler
ve ütopik ideallerle yeniden inşası umulmuştur.
Fikirleri, geleneksel bir ana plan yerine bir "Ana
sistem" yardımıyla çok yönlü sürdürülebilir bir
strateji sağlamak için kentsel ve bireysel ölçek
arasındaki bir iletişim olmuştur. Teorileri, savaş
sonrası hızla gelişen Japonya'ya dayansa da, kentsel
planlama ilkeleri, acımasız bir iç savaştan kurtulan
Şam'a uygulanabilir niteliktedir. Metabolist
manifestosunun amaçlarından biri, savaşın
yaralarından iyileşmiş, sosyal, ekonomik, çevresel ve
politik olarak yaşayabilen ve böylelikle Şam'ı bölgede
mükemmel bir aday haline getirecek dirençli bir
şehir yaratmaktır. Ayrıca bu makale, Tange
tarafindan tüm şehirlerin gelişmesi ve Ürdün'den
Suriye'ye kurgulanmış gelişen bir bağlantı olması
planlanan "İş koridoru" na uygulanması için gerekli
bir bağlantı olarak önerilen "omurga" gibi terimleri
incelemeyi amaçlamaktadır. Metabolizma, artan
nüfus nedeniyle konut ihtiyacını da modern çok
amaçlı binalar olarak da çevrilebilen "mega yapılar"
yardımıyla ele almıştır. Bununla birlikte, bir şehrin
işlevsel birimlerini aradaki alanlarla tutan diğer
uzun vadeli hizmet yapıları ve bu kavramların
Şam'daki uygulamaları bu çalışmada ele alınıyor.
Yani, Metabolist teoriyi Şam’ın şehir planlarına
uygulayan bu çeşitli fikirlerin, nihayetinde savaş
sonrası dönem için yeni bir gelecek çıkarması
beklenmektedir.

Photocatalytic water-splitting technology utilizing
strontium titanate can produce low cost and
environment friendly hydrogen using renewable
resources such as solar energy, which can fulfill the
future requirements of energy. Strontium titanate
(SrTiO3) is a complex mixed metal oxide compound
that falls into the category of perovskites. The
properties of SrTiO3 have made this compound of
interest for multiple applications. After the discovery
of photocatalytic water splitting of TiO2 by Honda
and Fujishima, the similar band structure of SrTiO3
to TiO2 made it a logical material to be studied for use
in water splitting. Al loaded SrTiO3 was prepared
using the flux method. The Al loaded SrTiO3 was
doped with Fe, Ni, Co, Cd and Ag dopants individually
using an impregnation method followed by calcination in air. The effects of Al loading and the doping
effects of Fe, Ni, Cd, Co and Ag were investigated. The
synthesized catalyst was characterized by Bruker S1
Titan XRF equipment. The XRF analysis showed that
Sr and Ti are significant elements and their total
percentage in all catalysts is almost above 80%. XRF
analysis revealed that 0.744% of Al was present in Al
loaded SrTiO3 catalyst. XRF analysis also exhibited
the percentage of dopants (Fe, Ni, Co, Cd and Ag) in
their respective catalysts. The percentage of Fe in Fe
doped Al: SrTiO3 is 6.921%. The percentage of Ni in
Ni doped Al: SrTiO3 is 12.116%. The percentage of
Cobalt in Co doped Al: SrTiO3 is 6.587%. The
percentage of Cd in Cd doped Al: SrTiO3 is 6.529%.
The percentage of Ag in Ag doped Al: SrTiO3 is
6.148%. The XRF spectrum gave identical peaks for
major elements including Sr, Ti and also for the
dopants. The XRF analysis played an important role
in verifying the presence of major elements as well as
the dopants in the synthesized catalyst.

Stronsiyum Titanat kullanarak fotokatalitik su
ayrıştırma teknolojisi güneş enerjisi gibi
yenilenebilir kaynaklar kullanarak, gelecekteki
enerji gereksinimlerine uyarak düşük maliyetli ve
çevre dostu hidrojen üretimi sağlayabilmektedir.
SrTiO3 perovskit kategorisine düşen kompleks
karışımlı metal-oksit bir bileşiktir. SrTiO3 ‘in
özellikleri bu bileşiği birçok uygulamanın ilgisi
haline getirmiştir. Honda ve Fujishima tarafindan
bulunan TiO2 ile fotokatalitik su ayrıştırma
tekniğinin ardından benzer yapıdaki SrTiO3 ‘in de su
ayrıştırmada kullanımı mantıklı görülmüştür. Al
yüklü SrTiO3 akı metodu kullanılarak
hazırlanmıştır. Al yüklü SrTiO3 Fe, Ni, Co, Cd ve Ag ile
emprenye metodu ardından hava ile kalsinasyon
yapılarak ayrı ayrı katkılandırılmıştır. Al yükleme ve
Fe, Ni, Co, Cd and Ag ile katkılandırmanın etkileri
araştırılmıştır. Sentezlenen katalizör Bruker S1
Titan XRF ekipmanıyla karakterize edilmiştir. XRF
analizi Sr ve Ti’un önemli elementler olduğunu ve
bunların toplam yüzdesinin bütün katalizörler
arasında %80’in üstünde olduğunu göstermektedir.
XRF analizi Al yüklü SrTiO3 katalizöründe Al’ün
%0.744 oranında olduğunu ortaya çıkarmıştır. XRF
analizi ayrıca Fe, Ni, Co, Cd ve Ag katkılarının
yüzdelerini ilgili katalizörlerde göstermiştir. Fe
katkılı Al: SrTiO3 ‘de Fe’in yüzdesi % 6.921. Ni katkılı
Al: SrTiO3 ‘de nikel yüzdesi %12.116. Co katkılı Al:
SrTiO3 ‘de kobalt yüzdesi %6.587. Cd katkılı Al:
SrTiO3 ‘de Cd yüzdesi %6.527. Ag katkılı Al: SrTiO3
‘de Ag yüzdesi %6.148. XRF spektrumu Sr, Ti içeren
majör elementlerde ve katkılarda özdeş tepe
değerleri vermiştir. XRF analizi majör elementlerin
ve sentezlenmiş katalizördeki katkıların varlığını
doğrulamada önemli bir rol oynamıştır.

Keywords: Photocatalytic water splitting, XRF
analysis.
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Today, sustainability is resulting in a significant and
intriguing approach to architecture and the
environment. Environmental threats such as
greenery façade and resulting energy shortages,
negative impacts of climate change, sick building
syndromes, and many building-related professional
bodies have led to the recognition of the need for
effective sustainable building design strategies. As a
result, in recent years, there has been an increase in
interest in developing efficient solutions to improve
the long-term energy performance of buildings. The
use of greenery on building facades is becoming more
popular as a way to improve the quality of life in
urban areas. The green façade has the potential to
cool the building's surface. The meaning, benefits,
and techniques of the green façade as a part of the
urban environment's sustainability strategy will be
presented in this paper. The two types of greenery
façade systems are the green façade or vertical
greening and the living wall. The goal of this research
is to analyze the effect of green facades systems on
building temperature and to address different types
of green facade systems and their thermal effects as
part of this quest. Finally, the study highlights
emerging innovative building façade design solutions
aimed at improving the building sector's energy
efficiency and contributing to cities' long-term
sustainability.
Keywords: Green façade, energy efficiency, vertical
greenery, living wall, sustainable construction, green
wall, passive system, urban greening
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Günümüzde sürdürülebilirlik, mimari ve çevre için
önemli ve ilgi çekici bir yaklaşımdır. İklim değişikliği
sonucunda ortaya çıkan enerji sorunları, hastalıklı
bina sendromu gibi çevresel tehditler, birçok meslek
kuruluşu tarafindan etkili sürdürülebilir bina
tasarım stratejilerine duyulan ihtiyacın tanınmasına
yol açmıştır. Sonuç olarak, son yıllarda binaların
uzun vadeli enerji performansını iyileştirmek için
verimli çözümler geliştirmeye olan ilgide artış
olmuştur. Bina cephelerinde yeşil kullanımı, kentsel
alanlarda yaşam kalitesini iyileştirmenin bir yolu
olarak daha popüler hale geliyor. Yeşil cephe, binanın
yüzeyini soğutma potansiyeline sahiptir. Kentsel
çevrenin sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası
olarak yeşil cephenin anlamı, faydaları ve teknikleri
bu makalede sunulacaktır. Sunulacak iki tür yeşil
cephe sistemi, yeşil cephe veya dikey yeşillendirme,
ve yaşayan duvardır. Bu araştırmanın amacı, yeşil
cephe sistemlerinin bina sıcaklığı üzerindeki etkisini
analiz etmek ve bu arayışın bir parçası olarak farklı
yeşil cephe sistemleri ve bunların termal etkilerini
ele almaktır. Son olarak çalışma, bina sektörünün
enerji verimliliğini artırmayı ve şehirlerin uzun
vadeli sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı
amaçlayan yenilikçi bina cephesi tasarım
çözümlerini vurgulayacaktır.

This article seeks to give an insight into the
employment inclusion of young industrial designers
seeking to understand the changes that social and
economic transformation brings, both to make
professional and to know-how. Skills and attitudes to
integrate into the labor field and the present and
future challenges for industrial design, adaptability
is an essential feature,levels or programs can
determine strategies by building models that have
the capacity to provide feedback about prospects,
requirements, labor field preferences for industrial
design; and the scenarios that are presented that can
modify the profile of the industrial designer or the
possibilities of adapting by accentuating the
development of our profession taking into account
that design is a career that must be constantly
updated and at the forefront. Of new technologies,
being one of the careers of the future; likewise to
provide a reflection on the importance of renewing or
transforming educational programs and systems to
give positioning to Industrial Design.
Keywords: Industrial Design, Labour Insertion,
Discipline, Profession.

Bu makale, sosyal ve ekonomik dönüşümü, getirdiği
değişiklikleri anlamaya çalışan genç endüstriyel
tasarımcıların istihdama dahil edilmesi hakkında bir
fikir vermeyi amaçlamaktadır, bu hem profesyonel
yaşam için hem de bilgi birikimi sağlamak açısından
gereklidir.
İşgücü alanına entegre olma becerileri ve tutumları
açısından endüstriyel tasarım için mevcut ve
gelecekteki zorluklar için uyarlanabilirlik temel bir
özelliktir. Bu özellik kapsamında beklentiler,
gereksinimler hakkında geri bildirim sağlama
kapasitesine sahip modeller oluşturarak stratejiler
belirlenebilir. Endüstriye tasarım alalanında;
tasarımın sürekli güncellenmesi ve ön planda olması
gereken bir kariyer olduğu dikkate alınarak,
endüstriyel tasarımcının profilini veya mesleğimizin
gelişimini vurgulayarak, uyarlama imkanlarını
değiştirebilecek senaryolar sunulmaktadır.
Geleceğin kariyerlerinden biri olan yeni teknolojileri
Endüstriyel Tasarıma kazandırmak için eğitim
programlarını ve sistemlerini yenilemenin veya
dönüştürmenin önemi hakkında bir yansıma
sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil cephe, enerji verimliliği,
dikey yeşillik, canlı duvar, sürdürülebilir yapı, yeşil
duvar, pasif sistem, kentsel yeşillendirme.
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The architectural sketch was always the medium
between the idea and its physical representation.
From purely concept drawings in the form of abstract
images to more semantic technical sketches
providing clearly readable solutions to project related
issues, the sketch was one of the main instruments
during the design and construction processes. With
the rapid development and affordability of smart and
connected devices and the wide deployment of high
performance online applications the way the
architects sketch and draw are starting to evolve.
This evolution has a disruptive impact over the
architectural profession and some of the old
techniques must be abandoned in order to adopt more
modern, easy to use and time saving,
representational capabilities. However even in this
fast developing environment the architectural sketch
will remain as a tool, nonetheless that it will
transform significantly in order to preserve its
semantic value.
Keywords: Architectural drawing, Design,
Digitalization, Augmented reality, Virtual drawing.

Mimari eskiz her zaman fikir ve onun fiziksel temsili
arasındadır. Eskiz, soyut görüntüler şeklindeki
tamamen kavramsal çizimlerden, projeyle ilgili
sorunlara net bir şekilde okunabilir çözüm sağlayan
daha anlamsal teknik çizimlere kadar, tasarım ve
yapım süreçlerinde ana araçlardan biridir. Akıllı ve
bağlantılı cihazların hızlı gelişimi ve uygun fiyatta
olması ve yüksek performanslı çevrimiçi
uygulamaların geniş bir şekilde dağıtılmasıyla,
mimarların eskiz ve çizimleri evrimleşmeye
başlamıştır. Bu evrimleşmenin mimarlık mesleği
üzerinde yıkıcı bir etkisi vardır ve daha modern,
kullanımı kolay ve zaman kazandıran, temsil
kabiliyetlerini benimsemek için eski tekniklerin bir
kısmının terk edilmesi gerekmiştir. Bununla birlikte,
bu hızlı gelişen ortamda bile mimari taslak bir araç
olarak kalacak, yine de anlamsal değerini korumak
için önemli ölçüde dönüşecektir.
Anahtar kelimeler: Mimari çizim, Tasarım,
Dijitalleşme.

In February 2020, the National Electric Energy
Agency (ANEEL), which regulates the Brazilian
electric sector, published the normative resolution
(RN) 871. The main changes of RN 871 in the
Electricity Distribution Procedures in the National
Electric System are related to the relative duration
index of transgression for precarious voltage (DRP)
and the relative duration index of transgression for
critical voltage (DRC). The power distribution
companies responsible for the distribution of
electricity must send these indicators to ANEEL
monthly, which are calculated by means of 1008
weekly voltage level readings. This imposes a
limitation on concessionaires: the difficulty of
reading information from energy meters, once Brazil
still does not use smart energy meters widely for
remote telemetry.
Therefore, aiming to make the reading process faster
and less laborious, the Fox Internet of Things
company promoted an upgrade in energy meters
through remote telemetry devices which are
attached and connected to a wireless network. In
order to make the information collected by the
devices available to users, the company has also
developed a web platform. The system, which has the
advantages of cloud computing, such as availability
and scalability, consists of a Measurement Data
Collector (MDC) and a Measurement Data Manager
(MDM). The MDC is used to receive and store the data
measured by the device. The MDM allows the
visualization of the measured data, using graphs and
tables, and the export of files in the format required
by ANEEL with DRP and DRC values. The Node. js
technology makes the application robust by
accepting several requests at the same time and a
database for time series helps with the treatment of a
large amount of data. Thus, the power distribution
companies may meet the new RN by creating
auditable files remotely.
Keywords: cloud computing, smart energy meters,
telemetry, energy quality.

26

Şubat 2020'de, Brezilya elektrik sektörünü
düzenleyen Ulusal Elektrik Enerjisi Ajansı (ANEEL),
normatif karar (RN) 871'i yayınladı. Ulusal Elektrik
Sistemindeki Elektrik Dağıtım Prosedürlerinde RN
871'in ana değişiklikleri, güvencesiz voltaj (DRP) için
göreli işlem süresi indeksi ve kritik voltaj (DRC) için
bağıl işlem süresi indeksi ile ilgilidir. Elektrik
dağıtımından sorumlu elektrik dağıtım şirketleri, bu
göstergeleri aylık 1008 haftalık gerilim seviyesi
okumaları ile hesaplanan ANEEL'e göndermelidir.
Bu, imtiyaz sahiplerine bir sınırlama getiriyor: enerji
sayaçlarından bilgi okumanın zorluğu, Brezilya gibi
uzaktan telemetri için akıllı enerji sayaçlarını hala
yaygın olarak kullanılmıyor.
Bu nedenle, okuma sürecini daha hızlı ve daha az
zahmetli hale getirmeyi amaçlayan Fox Internet of
Things şirketi, kablosuz bir ağa bağlanan ve uzaktan
bağlanan telemetri cihazları aracılığıyla enerji
sayaçlarında bir yükseltme yaptı. Cihazlar
tarafindan toplanan bilgilerin kullanıcılara açık hale
getirilmesi için firma ayrıca bir web platformu da
geliştirmiştir. Bulut bilişimin kullanılabilirlik ve
ölçeklenebilirlik gibi avantajlarına sahip olan sistem,
bir Ölçüm Verisi Toplayıcı (MDC) ve bir Ölçüm Veri
Yöneticisi (MDM) içerir. MDC, cihaz tarafından
ölçülen verileri almak ve saklamak için kullanılır.
MDM, ölçülen verilerin grafik ve tablolar
kullanılarak görselleştirilmesine ve DRP ve DRC
değerlerine sahip ANEEL'in gerektirdiği formatta
dosyaların dışa aktarılmasına izin verir. Node.js
teknolojisi, aynı anda birkaç isteği kabul ederek
uygulamayı sağlam hale getirir ve zaman serileri için
bir veritabanı, büyük miktarda verinin işlenmesine
yardımcı olur. Böylece, güç dağıtım şirketleri
uzaktan denetlenebilir dosyalar oluşturarak yeni RN
ile tanışabilir.
Anahtar Kelimeler: bulut bilişim, akıllı enerji
sayaçları, telemetri, enerji kalitesi.
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This dissertation aims to understand the relationship
of duality between Painting and Architecture, in an
affinity of relations that put the two arts in parallel,
in which drawing emerges as a work tool.
Although painting has been present throughout the
history of architecture, as can be seen in the work of
Alberti and Brunelleschi, with the advance of
industrialization and technology, a consequence of
the Industrial Revolution, the creative relationship
between these two arts has lost vitality. In this way,
the Arts Osmosis Manifesto intends to look into this
relationship in which the scenic game, the
metaphysics of space, the form and rhythm, the light
and shadow, the color and the texture, poetically
communicate conveying feelings and sensations,
regardless of their framework, two-dimensional or
three-dimensional
With this in mind the work of Nadir Afonso appears
as the object of study, as it presents a multi-faceted
artist, as an architect, painter, theoretician and
researcher, an artist who due to his interest in
geometry developed a scientific art. Thus, in Nadir
Afonso’s pictorial work, form does not appear merely
as a two-dimensional element, but rather,
architectural. Although the architect / painter
abandoned his professional practice in the 1960s, his
work still stands out today for its metaphysical and
singular composition, since it uniquely relates form
and space.
Finally, and after the interpretation of Nadir Afonso’s
theoretical and practical work, an individual study
developed in which the author concentrated on
understanding the relationship of the existing forms
in the matrix drawing, thus uniting the two arts,
Painting and Architecture.
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Bu çalışma, iki sanatı paralel hale getiren, çizimin bir
çalışma aracı olarak ortaya çıktığı bir ilişki içinde,
Resim ve Mimarlık arasındaki ikili ilişkiyi anlamayı
amaçlamaktadır.
Alberti ve Brunelleschi'nin çalışmalarında
görülebileceği gibi, mimarlık tarihi boyunca resmin
var olmasına rağmen, Sanayi Devrimi'nin bir sonucu
olarak sanayileşme ve teknolojinin ilerlemesiyle, bu
iki sanat arasındaki yaratıcı ilişki canlılığını yitirdi.
Bu şekilde, Arts Osmosis Manifestosu, manzara
oyununun, mekânın metafiziğinin, biçim ve ritmin,
ışık ve gölgenin, renk ve dokunun, çerçeveleri, şiirsel
olarak ileten duyguları ve hisleri, iki boyutlu veya üç
boyutlu yaklaşımları ne olursa olsun ilettiği bu
ilişkiye bakmayı amaçlamaktadır.
Bu düşünceyle Nadir Afonso'nun çalışması,
geometriye olan ilgisi nedeniyle bilimsel bir sanat
geliştiren bir mimar, ressam, teorisyen ve
araştırmacı olarak çok yönlü bir sanatçı olarak
sunulduğu için çalışmanın nesnesi olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle Nadir Afonso’nun resimsel
çalışmasında form yalnızca iki boyutlu bir öğe olarak
değil, mimari olarak da görünmektedir. Mimar /
ressam, 1960'larda mesleki pratiğini terk etmesine
rağmen, bugün hala metafizik ve tekil kompozisyonu
ile öne çıkar, çünkü benzersiz bir şekilde biçim ve
mekânı ilişkilendirmektedir.
Son olarak, Nadir Afonso’nun teorik ve pratik
çalışmasının yorumlanmış, yazar, matris çizimindeki
mevcut formların ilişkisini anlamaya odaklanarak,
iki sanatı, Resim ve Mimariyi birleştiren bireysel bir
çalışma geliştirmiştir.
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Üniversite: Helenik Açık Üniversite
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Bildiri Adı: Yunanistan'da Çevresel Tutumlar:
Yeni Çevresel Paradigma (NEP) Ölçeğinin Uygulanması
In recent decades, researchers from various fields
have studied the environmental attitudes of people
and how environmental attitudes affect their
behavior [1]. There are several well established
environmental behavior measures. The New
Environmental Paradigm Scale (NEP) Scale is the
most widely used measure of environmental concern
[2, 3]. In this study we investigate the application of
the NEP scale in Greece. The survey was conducted
after the lockdown due to Covid-19, in November
2020 in Greek cities. The data were collected using a
structured questionnaire. Totally, 1,689 valid
questionnaires were analyzed.
Simple descriptive statistics, chi-square test,
Principal Component Analysis (PCA) and K means
analysis were conducted to statistically analyse the
data.
The results show that the majority of respondents
believe that the limit of the number of people that the
earth can support is approaching and agree that
humans are severely abusing the environment; also
that plants and animals have as much right as
humans to exist. Furthermore, the majority of
respondents agree that the earth has plenty of
natural resources, if we just learn how to develop
them. However, the majority of respondents agree
that disastrous consequences are often produced
when humans interfere with nature. They disagree
with the opinion that humans were meant to rule
over the rest of nature and that the balance of nature
is strong enough to cope with the impacts of modern
industrial nations. In addition, the majority of the
respondents agree that, despite our special abilities,
humans are still subject to the laws of nature, as well
as that the balance of nature is very delicate and
easily upset. Finally, half of the respondents disagree
with the opinion that the so-called "economical crisis"
facing humankind has been greatly exaggerated and
agree that if things continue on their present course,
we will soon experience a major ecological
catastrophe.

Son yıllarda, çeşitli alanlardan araştırmacılar,
insanların çevresel tutumlarını ve çevresel
tutumların davranışlarını nasıl etkilediğini
incelediler [1]. İyi oluşturulmuş birkaç çevresel
davranış ölçütü vardır. Yeni Çevresel Paradigma
Ölçeği (NEP) Ölçeği, çevresel kaygının en yaygın
kullanılan ölçüsüdür [2,3]. Bu çalışmada,
Yunanistan’daki NEP ölçütünün uygulamalarını
araştırdık. Anket çalışması, Covid-19
karantinasından sonra Kasım 2020’de Yunanistan
şehirlerinde yürütüldü. Veriler yapılandırılmış bir
anket kullanılarak toplandı. Toplam 1.689 geçerli
anket analiz edildi.
Verileri istatistiksel olarak analiz etmek için basit
tanımlayıcı istatistikler ki-kare testi, Temel Bileşen
Analizi (PCA) ve K ortalamaları analizi yapılmıştır.
Sonuçlar, katılımcıların çoğunluğunun dünyanın
kaldırabileceği insan sayısının sınıra yaklaştığına
inandığını ve insanların çevreyi ciddi şekilde
suistimal ettiklerine katıldıklarını gösteriyor; ayrıca
bitkiler ve hayvanların, insanlar kadar var olma
hakları vardır. Dahası, katılımcıların çoğu, dünyanın
bol miktarda doğal kaynağa sahip olduğuna
katılıyorlar, sadece onları nasıl geliştireceğimizi
öğrenebilirsek. Bununla birlikte, katılımcıların çoğu
insanlar doğaya müdahale ettiğinde yıkıcı sonuçların
ortaya çıktığına katılıyorlar. İnsanların doğanın geri
kalanına hükmetmesi gerektiği ve doğanın
dengesinin modern endüstriyel ulusların etkileriyle
başa çıkabilecek kadar güçlü olduğuna katılmıyorlar.
Ek olarak, katılımcıların çoğu, özel yeteneklerimize
rağmen, insanların hala doğa kanunlarına tabi
olduğu ve ayrıca doğa dengesinin çok hassas ve
kolayca etkilendiği konusunda hemfikir. Son olarak,
katılımcıların yarısı, insanlığın karşı karşıya olduğu
sözde "ekonomik kriz" in büyük ölçüde abartıldığı
fikrine katılmıyor ve işler mevcut seyrinde devam
ederse, yakında büyük bir ekolojik felaket
yaşayacağımız konusunda hemfikirler.
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4.2 million deaths every year occur globally because
of exposure to ambient air pollution (World Health
Organization, 2016).
The quality of air is linked to the earth’s climate and
ecosystems globally, and several sources of air
pollution also produce greenhouse gases. Hence,
policies and investments to improve air pollution will
also result in the reduction of greenhouse gas
emissions, resulting in an improvement to climate
change and the health of people. But implementing
these policies and making the appropriate
investments is a challenge as there is lack of
competent technology to do so. This poses the
challenge to the research and development
departments of environmental protection agencies to
explore the alternatives (US Environmental Pollution
Agency, 2013).
In 2016, 91% of the global population was living in
places which did not meet the World Health
Organization’s air quality guidelines (World Health
Organization, 2016). The machines being used
currently for air pollution control are extremely
expensive, have high power consumption, and are
limited in mobility as they cannot be used for
cleaning the already contaminated environment.
Therefore, there is no method to purify the already
polluted environment in cities, especially at high
altitudes and at such a large scale (Rohi et al., 2020).
This is where drones, also referred to as Unmanned
Aerial Vehicles (UAVs), can step in as the solution.
Drones can provide real-time, large-scale, mobile, and
economical monitoring of pollutants in the air (Rohi
et al., 2020). Drones are being used for various
applications such as photography, delivery,
surveillance, geographical mapping, agriculture, and
disaster management (Priya, 2020).
The aim of the white paper is to explore the
application of environmental drones in monitoring
the air quality, implementing the on-board
abatement solutions to destroy pollutants for
improving air quality while requiring low power
consumption, to arise as a better alternative.
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Dünyada, hava kirliliğine maruz kalma nedeniyle her
yıl 4,2 milyon ölüm gerçekleşmektedir (Dünya Sağlık
Örgütü, 2016). Havanın kalitesi küresel olarak
dünyanın iklimi ve ekosistemleriyle bağlantılıdır ve
çeşitli hava kirliliği kaynakları da sera gazları üretir.
Bu nedenle, hava kirliliğini iyileştirmeye yönelik
politikalar ve yatırımlar aynı zamanda sera gazı
emisyonlarının azalmasıyla sonuçlanacak, bu da
iklim değişikliğinde ve insanların sağlığında bir
iyileşme ile sonuçlanacaktır. Ancak bu politikaları
uygulamak ve uygun yatırımları yapmak, bunu
yapacak yetkin teknoloji eksikliği olduğu için bir
zorluktur. Bu, çevre koruma ajanslarının araştırma
ve geliştirme departmanlarının alternatifleri
keşfetmeleri için zorluk çıkarmaktadır (ABD Çevre
Kirliliği Ajansı, 2013).
2016 yılında, küresel nüfusun % 91'i Dünya Sağlık
Örgütü'nün hava kalitesi yönergelerine uymayan
yerlerde yaşıyordu (Dünya Sağlık Örgütü, 2016). Şu
anda hava kirliliği kontrolü için kullanılan makineler
son derece pahalıdır, yüksek güç tüketimine sahiptir
ve zaten kirlenmiş ortamın temizlenmesi için
kullanılamayacakları için hareket kabiliyeti
sınırlıdır. Bu nedenle, şehirlerde, özellikle yüksek
rakımlarda ve bu kadar büyük ölçekte zaten
kirlenmiş ortamı arındırmanın bir yöntemi yoktur
(Rohi ve diğerleri, 2020).
İnsansız Hava Araçları (İHA'lar) olarak da anılan
insansız hava araçlarının çözüm olarak devreye
girebileceği yer burasıdır. Dronlar, havadaki kirletici
maddelerin gerçek zamanlı, büyük ölçekli, mobil ve
ekonomik bir şekilde izlenmesini sağlayabilir (Rohi
ve diğerleri, 2020). Dronlar, fotoğrafçılık, teslimat,
gözetleme, coğrafi haritalama, tarım ve afet yönetimi
gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır (Priya,
2020).

With the development of technology, the fields of
real-time object tracking and machine learning are
also increasing. Vehicle and human identification
systems, barcode readers can be given as examples.
And even more are added to these examples.
The systems used, software libraries, working
principles, data sets and software languages vary
according to projects and needs. In addition,
discussions with data layers, neural networks in the
field of machine learning will emphasize the
important points of real-time object recognition
systems.
In addition, our presentation will be reinforced with
examples of projects that our team has already
developed in this field.
Subjects: Deep learning, smart transportation,
machine learning, real-time object tracking, image
processing.

Bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde, bu
alanlarda gerçek zamanlı nesne izleme ve makine
öğrenimini birçok farklı soruna uygulamak mümkün
hale gelir. (Araç ve insan tanımlama sistemleri,
barkod okuyucular örnek olarak verilebilir ve daha
da fazlası bu örneklere eklenir. Son yıllarda, birkaç
farklı gerçek yaşam problemini çözmek için çeşitli
gerçek zamanlı nesne izleme ve derin öğrenme
metodolojileri geliştirilmiştir.)
Bu sistemleri incelemek için geliştirilen
metodolojiler, probleme özgü veri kümelerine
uygulanan farklı yazılım kütüphanelerini ve dillerini
kullanır. Sinir ağları, gerçek zamanlı nesne izlemede
en yaygın kullanılan araçlardan biridir. Bu
çözümlerin geliştirilmesindeki temel zorluk,
giriş/çıkış parametreleri, veri katmanlarının sayısı
ve ağın iç mimarisi gibi sinir ağlarının belirli
parametrelerini belirlemektir.
Sinir ağlarının parametrelerini seçmenin artılarını
ve eksilerini gözden geçiriyor, gerçek zamanlı nesne
izleme sistemimizin bazı erken sonuçlarını
sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: derin öğrenme, akıllı ulaşım,
makine öğrenimi, gerçek zamanlı nesne izleme,
görüntü işleme.

Beyaz kitabın amacı, daha iyi bir alternatif olarak
ortaya çıkması için, düşük güç tüketimi
gerektirirken hava kalitesini iyileştirmek için
kirleticileri yok etmek için yerleşik azaltma
çözümlerini uygulayarak, hava kalitesinin izlenmesinde çevresel dronların uygulamasını araştırmaktır.
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Once upon a time, Robots only appeared in movies or
on the Television as fictional characters but today we
hear of robots functioning alongside humans or in
place of humans. It has been evident since the past
decade that Robots have been replacing humans in
workspaces creating unemployment in a lot of
sectors. “A recent survey results show that 40% of the
world’s jobs are at risk of automation in the next 15
years”. (Rothenberg,2019). This includes jobs from
the Food and Beverage industry.“ 94% of the food
packaging companies are using Robots in their
workspaces, according to a survey by the Association
for Packaging and Processing Technologies.” (LAC
Conveyors,2019). Other sectors of this industry such
as manufacturing of food products or cookery have
also started incorporating automation through
robotics. This created a fear in the minds of the
people that with increasing automation there would
come a day where humans having skills and interest
towards this industry would be left unemployed. But
with the evolving technology humans came up with a
solution to this problem of unemployment wherein
humans and Robots can exist and work together in a
safe environment. Such robots are called ‘Cobots’ –
Collaborative robots. This collaboration is meant to
enhance human abilities. The entire concept of
Cobots is its ability to work alongside humans and not
replace them. These cobots are aimed at supplementing and assisting at what humans do, to make humans
more effective, efficient, and enhanced. They work
with greater precision and increase productivity
while assisting humans. It is noticeable that humans
are welcome and keen towards working with cobots
since they are designed to help humans complete
their tasks in a better manner and not replace them.
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Bir zamanlar Robotlar sadece filmlerde veya
televizyonda kurgusal karakterler olarak göründü,
ancak bugün robotların insanlarla birlikte veya
insanların yerine çalıştığını duyuyoruz. Geçtiğimiz
on yıldan beri robotların çalışma alanlarında
insanların yerini alıp birçok sektörde işsizlik
yarattığı açıkça görülüyor. "Yakın zamanda yapılan
bir anket sonuçları, önümüzdeki 15 yıl içinde
dünyadaki işlerin % 40'ının otomasyon riski altında
olduğunu gösteriyor" (Rothenberg, 2019). Bu, yiyecek
ve içecek endüstrisindeki işleri içerir. "Ambalaj ve
İşleme Teknolojileri Derneği tarafından yapılan bir
ankete göre, gıda paketleme şirketlerinin % 94'ü
çalışma alanlarında robot kullanıyor" (LAC
Konveyörleri, 2019). Bu endüstrinin gıda ürünleri
veya aşçılık gibi diğer sektörleri de robotik yoluyla
otomasyonu dahil etmeye başladı. Bu, insanların
zihninde, artan otomasyonla birlikte sektöre karşı
beceri ve ilgiye sahip insanların işsiz kalacağı bir gün
geleceği korkusunu yarattı. Ancak gelişen
teknolojiyle birlikte insanlar, bu işsizlik sorununa,
insanların ve robotların var olabileceği, güvenli bir
ortamda birlikte çalışabileceği bir çözüm buldu. Bu
tür robotlara "Cobots" - Collaborative Robotlar denir.
Bu işbirliği, insan yeteneklerini geliştirmek içindir.
Cobot'ların tüm konsepti, insanlarla birlikte çalışma
ve onların yerini almama yeteneğidir. Bu cobot'lar,
insanları daha etkili, verimli ve gelişmiş hale
getirmek için insanların yaptıklarını desteklemeyi ve
onlara yardımcı olmayı amaçlıyor. İnsanlara yardım
ederken daha fazla hassasiyetle çalışırlar ve
üretkenliği arttırırlar. İnsanların görevlerini daha iyi
tamamlamalarına yardımcı olmak için
tasarlandıklarından insanların cobot'larla çalışmaya
hevesli olması, hoş karşılanması dikkat çekicidir ve
insanların yerini alamazlar.
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The subject of the study is an overview of the
participatory tools used in the planning process in
Poland. First, the current state of participatory
processes will be analyzed in relation to the
regulations currently in use in Poland. Then, the
aforementioned participatory processes will be
placed on the timeline of the development of a spatial
planning document, both in the case of limiting them
to the minimum required by law, and extending them
to other, non-statutory processes. In this approach,
the most frequently used tools and types of activities
will be analyzed, and the analysis itself will be
supplemented with observations on the factors
influencing the effectiveness of individual activities.
In the summary, the subject of changes in the
processes of social participation and the future of
participatory activities in Poland will be discussed.

Çalışmanın konusu, Polonya'da planlama sürecinde
kullanılan katılımcı araçlara genel bir bakış
niteliğindedir. İlk olarak, katılımcı süreçlerin mevcut
durumu Polonya'da hâlihazırda kullanımda olan
düzenlemelerle bağlantılı olarak analiz edilecektir.
Ardından, katılımcı süreçler, hem yasaların
gerekliliklerin asgari düzeyde sınırlandırılmasını
hem de diğer yasal olmayan süreçlere genişletilmesi
durumunda, bir mekânsal planlama belgesinin
geliştirilmesini zaman çizelgesine yerleştirilecektir.
Bu yaklaşımda, en sık kullanılan araç ve faaliyet
türleri analiz edilerek, analizin kendisi, bireysel
faaliyetlerin etkililiğini etkileyen faktörlere ilişkin
gözlemlerle desteklenecektir. Özet olarak, sosyal
katılım süreçlerindeki değişiklik konusu ve
Polonya'daki katılımcı faaliyetlerin geleceği
tartışılacaktır.

Keywords: spatial planning, participatory processes,
non-statutory participation, social participation,
urban planning, town planning.

Anahtar Kelimeler: mekânsal planlama, katılımcı
süreçler, yasal olmayan katılım, sosyal katılım, şehir
planlama, şehir planlama.
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The global pandemic shook the entire world to its
core. In India, Mumbai was found to be the worst
affected city. There was a time when Mumbai’s
highest single-day spike in COVID-19 cases reached
2,848 (Gangan & Pillai, 2020). The impact of the
pandemic was so drastic, that even the local trains,
the city’s lifeline, that served millions of people in the
city every day, that kept the city going for decades,
came to a halt.
The impact of this pandemic is one that is going to
last for a long time. Just as the city was seeing a drop
in the daily rise in COVID-19 cases, the local train
services, which were earlier operational only for
essential workers owing to the pandemic, have now
been resumed for the general public as well starting
from February 1, 2021 (Singh, 2021). This was long
overdue
given the city’s dependence on the trains as a mode of
commuting. However, given the large number of
passengers and employees, it has been difficult to
ensure that social distancing protocols are followed
diligently. In order to tackle these issues and to
ensure safety, it is imperative that the railway sector
resorts to measures that will not only help ensure the
safety of everyone involved in the local train services
during the COVID-19 pandemic, but also prepare
them to tackle any similar situation in the future.
This is where IoT, i.e., Internet of Things would come
into play. IoT devices like sensors are used to collect,
analyse, and transfer data over a wireless connection,
without human intervention (Ranger, 2020). This
white paper will further shed light on the numerous
possibilities that come with integrating IoT devices in
the railway sector and how it will benefit the
employees as well as the passengers by creating a
safer workspace in light of the pandemic.
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Küresel salgın, tüm dünyayı derinden etkiledi.
Hindistan'da Mumbai'nin en kötü etkilenen şehir
olduğu görüldü. Mumbai'nin COVID-19 vakalarındaki
günlük en yüksek artışının 2.848'e ulaştığı bir dönem
vardı (Gangan & Pillai, 2020). Salgının etkisi o kadar
şiddetliydi ki, her gün şehirde milyonlarca insana
hizmet veren, şehrin on yıllarca ayakta kalmasını
sağlayan şehrin can simidi olan yerel trenler bile
durma noktasına geldi.
Bu salgının etkisi uzun süre devam edecek. Şehir,
COVID-19 vakalarında günlük artışta bir düşüş
gördüğü gibi, daha önce pandemi nedeniyle yalnızca
gerekli işçiler için işlevsel olan yerel tren hizmetleri,
1 Şubat 2021’den itibaren halk için de yeniden
başlatıldı (Singh, 2021). Şehrin bir ulaşım yöntemi
olarak trenlere bağımlılığı göz önüne alındığında, bu
çoktan gecikmişti. Ancak çok sayıda yolcu ve çalışan
olduğu için sosyal mesafe protokollerinin titizlikle
takip edilmesini sağlamak zor olmuştu. Bu sorunları
çözmek ve güvenliği sağlamak için, demiryolu
sektörünün önlemlere başvurması zorunludur. Bu,
yalnızca COVID-19 salgını sırasında yerel tren
hizmetlerine dâhil olan herkesin güvenliğini
sağlamaya yardımcı olmayacak, aynı zamanda onları
gelecekte benzer bir durumla başa çıkmaya
hazırlayacaktır.
IoT'nin, yani Nesnelerin İnterneti'nin devreye
gireceği yer burasıdır. Sensörler gibi IoT cihazları da,
insan müdahalesi olmadan kablosuz bir bağlantı
üzerinden veri toplamak, analiz etmek ve aktarmak
için kullanılır (Ranger, 2020). Bu çalışma, IoT
cihazlarının demiryolu sektörüne entegre
edilmesiyle gelen sayısız olasılığa ve pandeminin
ışığında daha güvenli bir çalışma alanı oluşturarak;
çalışanlara ve yolculara nasıl fayda sağlayacağına
daha da ışık tutacaktır.

The most important sense among all the people is the
Eyesight. It helps us to differentiate between light
and darkness, helps us play sports, Reading, writing
in several languages. It's very difficult for us to
imagine how the visually disabled people could be
living within the society where most of the facilities,
constructions are made for the people with eyesight.
A large number of the population is disabled today.
According to the estimation (World Health Organisation) 39 million people are blind today. Among which
0.93 million are children. In India blind children are
usually divided into two parts: the ones who can
afford the facilities, medicines, schooling or come
from a rich background and the ones who cannot
afford the facilities, schooling, come from a poor
background or are orphans, have no idea about the
world. Visual disabilities are more complicated in
children compared to those in adults. They have less
or no qualifications so it becomes very hard for them
to get a job in future. In both the cases No support
from family, ignoring their needs results in
depression and mental conditions for the younger
generation.
The main objective of my paper is to improve the lives
of the blind in all aspects and wanted the NGOs to
reach out to these children and help in ‘Improving the
Vision of the Univision’. The blinds are capable of
doing many things behind all the struggles they face
in daily life that can enrich the society. All they need
is guidance and direction which is what NGOs can
help with. Improving the awareness in society,
removing barriers, encouraging a life to the kids with
a life full of opportunity, and improving government
support are the most significant determinants of
improving life chances for blind people, listed in my
paper.

Görmek, tüm insanlar için en önemli duyudur.
Aydınlık ve karanlığı ayırt etmemize, spor
yapmamıza, okumamıza, birkaç dilde yazmamıza
yardımcı olur. Görme engelli kişilerin, yapıların
çoğunun görme yetisine sahip insanlar için inşa
edilmiş olduğu bir toplumda nasıl yaşıyor
olabileceğini hayal etmek bizim için çok zordur.
Bugün, toplumda çok sayıda engelli bulunmaktadır.
Tahminlere göre (Dünya Sağlık Örgütü) bugün 39
milyon insan görme engellidir. Bunların arasında
0,93 milyonu çocuktur. Hindistan'da görme engelli
çocuklar genellikle; ilaçları, okulu karşılayabilen,
zengin bir geçmişe sahip olanlar ve okulu
karşılayamayanlar, fakir bir geçmişe sahip olanlar,
yetim olanlar, dünya hakkında hiçbir fikri
olmayanlar olarak ikiye ayrılır. Çocuklarda görme
engelliliği yetişkinlere göre daha karmaşıktır.
Nitelikleri azdır veya hiç yoktur; bu nedenle
gelecekte bir iş bulmaları çok zorlaşır. Her iki
durumda da aileden destek gelmemesi, ihtiyaçlarını
görmezden gelmek, genç nesil için depresyon ve
ruhsal durumlarla sonuçlanmaktadır.
Makalemin temel amacı, görme engellilerin
yaşamlarını her yönden geliştirmektir ve STK'ların
bu çocuklara ulaşmasını ve "Univision Vizyonunu
Geliştirme" ye yardımcı olmasını isterim. Görme
engelliler, günlük hayatta karşılaştıkları tüm
mücadelelerin ardında toplumu zenginleştirebilecek
pek çok şeyi yapabilirler. İhtiyaç duydukları tek şey,
STK'ların yardımcı olabileceği rehberlik ve
yönlendirmedir. Makalemde listelenen, toplumda
farkındalığın geliştirilmesi, engellerin kaldırılması,
çocuklara firsat dolu bir yaşamın teşvik edilmesi,
devlet desteğinin geliştirilmesi, görme engellilerin
yaşam şansının artırılmasında en önemli
belirleyicilerdir.
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The words you search for in search engines, the
interactions you make on social media accounts, the
movements in your bank accounts, in short, all the
interactions made by individual users on the internet
are recorded as digital footprints and constitute a
very important source of information.
The concept of Big Data, in which data is collected in a
meaningful way and forms a whole, was first used in
the field of astronomy and genetics and started to
show itself in all areas of life with the digitalizing
world. Big data is a collection of data collected from
different sources; it is the only system that occurs as
it is transformed into a meaningful, workable, and
usable form. When interpreted with the right
strategies, it enables companies to make effective
decisions, manage risks and develop innovative
policies.
Big data includes data such as sensor information,
text, photographs, and files, which are constantly
growing in the digitalizing world. Many industries
can analyze the needs of customers using data
science, provide individualized services using specific
segments, and run their operations efficiently.
Although big data is used in many sectors, examples
of the application areas of the sectors are given
below.
Health: Hospitals contribute to the improvement of
healthcare services by storing individual data. A large
number of medical records help the development of
data-driven medicine technology in the early
diagnosis of the disease and the development of new
drugs.
Education: Individual learning techniques can be
used by using big data in the development and
improvement of learning processes.
Energy: Firms process the personal data of users
using smart grids and meters. Early detection of
problems can be observed by providing better
resource and workforce management thanks to big
data.
Transportation: Institutions use big data to plan the
best transportation route, develop smart transportation systems, and control traffic.
Production: Big data is used to support decisionmaking processes in production and sourcing. Thanks
to big data, institutions can obtain a competitive
advantage by extracting information models from
demographic, graphical, textual, and temporal
elements.
Although big data has many contributions to our daily
life, there are still many disagreements about the
privacy, security, and violation of the data used.

Arama motorlarında aradığınız kelimeler, sosyal
medya hesaplarında yaptığınız etkileşimler, banka
hesaplarınızdaki hareketler, kısacası bireysel
kullanıcıların internette yaptığı tüm etkileşimler
dijital ayak izi olarak kayıt altına alınmakta ve çok
önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır.
Verilerin anlamlı bir şekilde toplandığı ve bir bütün
oluşturduğu Büyük Veri kavramı ilk olarak
astronomi ve genetik alanında kullanılmış ve
dijitalleşen dünya ile hayatın her alanında kendini
göstermeye başlamıştır. Büyük veri, farklı
kaynaklardan toplanan verilerin bir derlemesidir;
Yalnızca anlamlı, uygulanabilir ve kullanılabilir bir
forma dönüştürüldüğünde faydalıdır. Doğru
stratejilerle yorumlandığında, şirketlerin etkili
kararlar almasına, riskleri yönetmesine ve yenilikçi
politikalar geliştirmesine olanak sağlar.
Büyük veri, dijitalleşen dünyada sürekli büyüyen
sensör bilgileri, metin, fotoğraflar ve dosyalar gibi
verileri içerir. Birçok endüstri, veri bilimini
kullanarak müşterilerin ihtiyaçlarını analiz edebilir,
belirli segmentleri kullanarak kişiselleştirilmiş
hizmetler sağlayabilir ve operasyonlarını verimli bir
şekilde yürütebilir. Büyük verinin farklı
sektörlerdeki kullanım örnekleri şunları içerir:

“If you don’t pay for the product, you are the product!”

"Ürünü ödemezseniz, ürün sizsiniz!"
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Sağlık: Hastaneler, kişisel verileri depolayarak
sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkıda
bulunur. Çok sayıda tıbbi kayıt, hastalığın erken
teşhisinde ve yeni ilaçların geliştirilmesinde veriye
dayalı tıp teknolojisinin gelişmesine yardımcı
olmaktadır.
Eğitim: Bireysel öğrenme teknikleri, öğrenme
süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde
büyük veri kullanılarak kullanılabilir.
Enerji: Firmalar, akıllı şebekeler ve sayaçlar
kullanarak kullanıcıların kişisel verilerini işler.
Büyük veri sayesinde daha iyi kaynak ve iş gücü
yönetimi sağlanarak sorunların erken tespiti
gözlemlenebilir.
Ulaşım: Kurumlar, en iyi ulaşım rotasını planlamak,
akıllı ulaşım sistemleri geliştirmek ve trafiği kontrol
etmek için büyük verileri kullanır.
Üretim: Büyük veri, üretim ve kaynak sağlamada
karar verme süreçlerini desteklemek için kullanılır.
Büyük veri, kurumlar sayesinde; bilgi modellerini
demografik, grafiksel, metinsel ve zamansal
unsurlardan çıkararak rekabet avantajı elde edebilir.
Büyük verinin günlük hayatımıza pek çok katkısı
olsa da, kullanılan verilerin gizliliği, güvenliği ve
ihlali konusunda hala birçok anlaşmazlık var.

In the context of climate change and the continuing
rise in the number of extreme weather events, there
is a need for the determination of appropriate
indexes for the quantification of temperature
variability. A new index is proposed in this work. This
index combines the results of Fourier harmonic
analysis with statistical measures which indicate
temperature extremes. For this purpose, time series
data, covering a nearly 50-year period, from two
stations with extreme values (one located in the
colder northern region of Greece and one in the
warmest southern one) of the Hellenic National
Meteorological Service (HNMS) network are used. In
order to estimate the statistical measures which are
related to temperature extremes, daily, monthly and
yearly temperature averages are firstly calculated for
both stations. A Fourier harmonic analysis is then
carried out to obtain the Fourier series which
represents optimally the real data time series.
Fourier harmonic analysis, which relies on the
Fourier transform, is a well-established method for
time series analysis, particularly for modeling
periodic data. After this procedure, an index of
temperature variability is proposed, as the sum of the
divergence of real data from the above mentioned
Fourier series, using daily average values of
temperature. The results of this index are compared
with the results of the high and low temperature
extremes to examine possible common trends.
Keywords: Climate change, temperature variability,
harmonic analysis, index.

İklim değişikliği ve aşırı hava olaylarındaki devam
eden artış bağlamında, sıcaklık değişkenliğinin
nitelendirilmesi için uygun indekslerin
belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada yeni bir
dizin önerilmiştir. Bu indeks, Fourier harmonik
analizinin sonuçlarını, aşırı sıcaklıkları gösteren
istatistiksel ölçümlerle birleştirir. Bu amaçla,
Yunanistan Ulusal Meteoroloji Servisi (HNMS) ağının
aşırı değerlere sahip iki istasyonundan (biri
Yunanistan'ın daha soğuk kuzey bölgesinde ve biri en
sıcak güneyde bulunan) yaklaşık 50 yıllık bir dönemi
kapsayan zaman serisi verileri kullanılmıştır. Aşırı
sıcaklıklarla ilgili istatistiksel ölçümleri tahmin
etmek için öncelikle her iki istasyon için günlük,
aylık ve yıllık sıcaklık ortalamaları hesaplanır. Daha
sonra, gerçek veri zaman serilerini en iyi şekilde
temsil eden Fourier serisini elde etmek için bir
Fourier harmonik analizi gerçekleştirilir. Fourier
dönüşümüne dayanan Fourier harmonik analizi,
özellikle periyodik verileri modellemek için zaman
serisi analizi için iyi kurulmuş bir yöntemdir. Bu
prosedürden sonra, günlük ortalama sıcaklık
değerleri kullanılarak yukarıda bahsedilen Fourier
serisinden gerçek verilerin sapmasının toplamı
olarak bir sıcaklık değişkenliği indeksi
önerilmektedir. Bu indeksin sonucu olarak, olası
ortak eğilimleri incelemek için aşırı yüksek ve düşük
sıcaklık bulguları karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, sıcaklık
değişkenliği, harmonik analiz, indeks.
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According to the French Agency ANSES, many
different cigarette types had circulated in French
tobacco market during the period 2018-2020. In this
work, the filter ventilation of these cigarettes is
studied investigating the effects of filter dimensions,
tobacco type, cigarette weight, tar, nicotine and CO
emissions. The results show that there are many
different values of filter ventilation varying from 0 to
100%, with most common values 23% and 32%. Also,
the pressure drop with open or close vents presents a
quite broad scattering as, respectively, 119 and 162
different values are notified. No correlations are
found between ventilation and filter or cigarette
length and cigarette diameter, nor with the ratios of
cigarette diameter/cigarette length and filter
length/cigarette length. Moreover, no correlation is
found between filter ventilation and tobacco weight,
cigarette weight, tobacco density and the ratios
tobacco weight/cigarette weight, tobacco weight/net
cigarette length, cigarette weight/cigarette length
and tobacco weight/cigarette diameter. However,
there is a correlation between filter ventilation and
tar, nicotine and CO emissions, as these emissions
decrease with filter ventilation. No correlation is
found between filter ventilation and the ratios
tar/nicotine, tar/CO and the CO/nicotine.
Subsequently, the relationship between the cigarette
emissions and the ventilation is depicted on a
modeling equation. The predicted ventilation values
are very close with the measured values in the case of
measured ventilation values higher than 50%. This
model shows how the variation of the filter
ventilation can be used to decrease the cigarette
emissions.
Keywords: Cigarette, Filter ventilation, Pressure
drop, Emissions, Mathematical model.
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Fransız Ajansı ANSES'e göre, 2018-2020 döneminde
Fransız tütün pazarında birçok farklı sigara türü
dolaşmıştır. Bu çalışmada, bu sigaraların filtre
havalandırması, filtre boyutları, tütün türü, sigara
ağırlığı, katran, nikotin ve CO emisyonlarının etkileri
araştırılarak incelenmiştir. Sonuçlar, en yaygın
değerler %23 ve %32 olmak üzere, %0 ile %100
arasında değişen birçok farklı filtre havalandırma
değeri olduğunu göstermektedir. Ayrıca, açık veya
kapalı havalandırma delikleri ile basınç düşüşü,
sırasıyla 119 ve 162 farklı değer bildirildiği için
oldukça geniş bir dağılım gösterir. Havalandırma ile
filtre veya sigara uzunluğu ve sigara çapı arasında ne
de sigara çapı / sigara uzunluğu ve filtre uzunluğu /
sigara uzunluğu oranları arasında bir ilişki
bulunmaz. Ayrıca filtre havalandırması ile tütün
ağırlığı, sigara ağırlığı, tütün yoğunluğu ve tütün
ağırlığı / sigara ağırlığı, tütün ağırlığı / net sigara
uzunluğu, sigara ağırlığı / sigara uzunluğu ve tütün
ağırlığı / sigara çapı oranları arasında bir ilişki
bulunamamıştır. Bununla birlikte, filtre
havalandırması ile bu emisyonlar azaldığından, filtre
havalandırması ile katran, nikotin ve CO emisyonları
arasında bir ilişki vardır. Filtre havalandırması ile
katran / nikotin, katran / CO ve CO / nikotin oranları
arasında hiçbir korelasyon bulunmaz. Ardından,
sigara emisyonları ile havalandırma arasındaki ilişki
bir modelleme denkleminde tasvir edilmiştir.
%50'nin üzerinde ölçülen ventilasyon değerleri
olması durumunda, öngörülen ventilasyon değerleri
ölçülen değerlere çok yakındır. Bu model, filtre
havalandırma varyasyonunun sigara emisyonlarını
azaltmak için nasıl kullanılabileceğini
göstermektedir.
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This work is part of a Phd research about tobacco
products emissions consisting of two parts, one
theoretical and the other experimental. The
theoretical part includes a detailed bibliographic
search of the emissions of conventional tobacco
cigarettes, electronic cigarettes and heated tobacco
products, while the experimental one will be focused
on the determination of these emissions on selected
tobacco products. In this article, the review of
emission of metals from tobacco products is
presented. Data was collected through analysis of the
scientific works published in Scopus and Pubmed
databases, from 2010 until 2020. This bibliographic
research was based on the use of specific keywords in
order to find all the relevant published works. Next,
duplicates among the two databases were eliminated
and only the papers dealing with metals emissions
were recorded. Additional papers that came up as
references of the initial ones were also included.

Bu çalışma, tütün ürünleri emisyonları ile ilgili, biri
teorik, diğeri deneysel olmak üzere iki bölümden
oluşan bir doktora araştırmasının parçasıdır. Teorik
kısım, geleneksel tütün sigaraları, elektronik
sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünlerinin
emisyonlarının ayrıntılı bir bibliyografik
araştırmasını içerirken, deneysel kısım, seçilen tütün
ürünleri üzerindeki bu emisyonların belirlenmesine
odaklanacaktır. Bu makalede, tütün ürünlerinden
metal emisyonlarının incelemesi sunulmaktadır.
Veriler, 2010'dan 2020'ye kadar Scopus ve Pubmed
veri tabanlarında yayınlanan bilimsel çalışmaların
analizi yoluyla toplandı. Bu bibliyografik araştırma,
tüm ilgili yayınlanmış çalışmaları bulmak için belirli
anahtar kelimelerin kullanımına dayanıyordu. Daha
sonra, iki veritabanı arasındaki kopyalar elimine
edildi ve sadece metal emisyonları ile ilgili kağıtlar
kaydedildi. İlk olanlara referans olarak gelen ek
makaleler de dahil edildi.

This search gave 4,275 unique articles about
conventional tobacco cigarettes, 1,434 about
electronic cigarettes and 810 about heated tobacco
products. From these articles, the 75 were studying
metal emissions from cigarettes, 31 from electronic
cigarettes and 18 from heated tobacco products. The
number of different metals detected in the above
three tobacco products were 70, 60 and 34
respectively. The five most commonly detected and
analyzed metals in conventional tobacco cigarette
emissions were arsenic, cadmium, chromium, lead
and nickel and were the same with metal emissions of
heated tobacco products. Concerning electronic
cigarettes among the five most widely analyzed
metals were copper and zinc instead of arsenic and
lead. Moreover, the concentrations of these metals
are very different among the smoke of different
tobacco products.

Bu araştırma, geleneksel tütün sigaraları hakkında
4,275 benzersiz makale, elektronik sigaralar
hakkında 1,434 ve ısıtılmış tütün ürünleri hakkında
810 benzersiz makale verdi. Bu makalelerden 75'i
sigaradan, 31'i elektronik sigaradan ve 18'i ısıtılmış
tütün ürünlerinden kaynaklanan metal
emisyonlarını inceliyordu. Yukarıdaki üç tütün
ürününde tespit edilen farklı metallerin sayısı
sırasıyla 70, 60 ve 34'tür.Geleneksel tütün sigara
emisyonlarında en sık tespit edilen ve analiz edilen
beş metal arsenik, kadmiyum, krom, kurşun ve nikel
ve ısıtılmış tütün ürünlerinin metal emisyonları ile
aynıydı. Elektronik sigaralarla ilgili olarak en çok
analiz edilen beş metal arasında arsenik ve kurşun
yerine bakır ve çinko vardı. Ayrıca, bu metallerin
konsantrasyonları, farklı tütün ürünlerinin
dumanları arasında çok farklıdır.
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Assistive technologies for the disabled population are
continuously advancing to help ease the
lives of these people. However, due to the lack of
awareness and the limited access to technology, the
disabled population in India is the most neglected
section of society. The visually impaired people face a
number of challenges in their daily life and unable to
gain a sense of accomplishment and independence in
the case of training, employment and an access
to basic facilities. Thus, the objective of this study is
to provide opportunities to the visually
impaired people in order to make them self-reliant
and feel like a part of society which will
help in bridging the gap that exists between them and
the opportunities already available to
them. The visually impaired people face challenges
while using of electrical appliances due to
the presence of numerous complex buttons, thus the
focus of the study was to create a product
or service which can be compatible with various
electrical appliances to reduce the time and
efforts while performing these tasks. The study was
conducted in four phases consisting of
empathy and secondary research, ideation and
conceptualization and user testing. Primarily,
user interviews on forty visually impaired people and
their stakeholders such as family,
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Engelli nüfus için yardımcı teknolojiler, bu insanların
hayatlarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için
sürekli olarak ilerlemektedir. Bununla birlikte,
farkındalık eksikliği ve teknolojiye sınırlı erişim
nedeniyle, Hindistan'daki engelli nüfus, toplumun en
ihmal edilen kesimidir. Görme engelli insanlar
günlük yaşamlarında bir takım zorluklarla karşı
karşıya kalırlar ve eğitim, istihdam ve temel tesislere
erişim durumunda bir başarı ve bağımsızlık duygusu
kazanamazlar. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı,
görme engellilere, kendilerine güvenmelerini ve
toplumun bir parçası gibi hissetmelerini sağlamak
için firsatlar sunmaktır; bu, kendileri ile kendileri
için mevcut olan firsatlar arasında var olan
uçurumun kapatılmasına yardımcı olacaktır. Görme
engelli kişiler, çok sayıda karmaşık düğmenin
varlığından dolayı elektrikli aletleri kullanırken
zorluklarla karşılaşırlar, bu nedenle çalışmanın odak
noktası, bu görevleri yerine getirirken zaman ve
çabayı azaltmak için çeşitli elektrikli cihazlarla
uyumlu olabilecek bir ürün veya hizmet yaratmaktı.
Çalışma, empati ve ikincil araştırma, fikir oluşturma
ve kavramsallaştırma ve kullanıcı testinden oluşan
dört aşamada gerçekleştirildi. Öncelikle, kırk görme
engelli kişi ve bunların aile, eğitimciler ve işverenler
gibi paydaşları üzerinde kullanıcı görüşmeleri
yapılarak, içgörülerin keşfedilmesine ve

educators and employers were conducted which
helped in discovering insights and
understanding the users. Desk research and empathy
interviews highlighted the problems faced
by the visually impaired in navigating on bus stops
and their hesitation while using electrical
appliances. The assumption that they have
difficulties in using mobile phones was removed by
the wide usage of the talk back software. Focusing on
the user’s expectation to interact with
the microwave itself, the solution included an
additional pressure-based panel on the electrical
appliances such as microwaves and washing
machines which employs the voice interface,
receives the commands from the user and performs
the task by engaging the use of other senses
such as touch and sound. The solutions for the
visually impaired should not be restricted to a
single sector but cater to a larger need as well. A
holistic view of the challenges is a necessity
to solve their problems while making them feel
included in society.

kullanıcıların anlaşılmasına yardımcı oldu. Masa
başı araştırmaları ve empati görüşmeleri, görme
engellilerin otobüs duraklarında gezinirken
karşılaştıkları sorunları ve elektrikli ev aletlerini
kullanırken tereddüt ettiklerini vurguladı. Cep
telefonlarını kullanmakta zorluk çektikleri
varsayımı, talk-back yazılımının yaygın kullanımı ile
kaldırıldı. Kullanıcının mikrodalga ile etkileşime
girme beklentisine odaklanan çözüm, ses arayüzünü
kullanan, kullanıcıdan komutları alan ve dokunma
ve ses gibi diğer duyuları kullanarak görevi yerine
getiren mikrodalgalar ve çamaşır makineleri gibi
elektrikli ev aletleri üzerinde ek bir basınca dayalı
bir panel içeriyor. Görme engelliler için çözümler tek
bir sektörle sınırlı olmamalı, aynı zamanda daha
büyük bir ihtiyacı da hitap etmelidir. Zorluklara
bütüncül bir bakış açısı, sorunlarını çözmek ve aynı
zamanda topluma dahil hissetmelerini sağlamak için
bir zorunluluktur.
Anahtar Kelimeler: Görme engelliler, yardımcı
teknoloji, elektrikli ev aletleri.

Keywords: Visually impaired, assistive technology,
electrical appliances.
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Current circumstances show new consumption
patterns and the emergence of new actors. The goods
transportation evolves rapidly in face of more
constraints and specificities. It is a question of
determining a circuit of several vehicles, to serve at
minimal cost a customer’s network.
In our work, we are interested in the Green
Capacitated Vehicle Routing Problem. As green
refers to an environmental criteria, this problem
extension aims at minimising the emission of
pollutants and principally CO2 that is expressed as a
function of fuel consumption, load to be delivered,
distance to be travelled as well to the vehicle
capacity. We consider heterogeneous vehicles in
terms of capacities and fuel types. For the
optimization, we are currently working on the
discretisation of the local search and particle swarm
optimization using assignment probabilities as
continuous variables. Finally, the same principles will
be explored in a recent metaheuristic as Solar System
Algorithm.
The algorithms will be tested either on real examples
in the city of Oran as well as on known benchmarks
datasets with a large number of customers.
Keywords: Pollutants; CO2, Green Capacitated
Vehicle Routing Problem; Metaheuristics.
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Mevcut koşullar, yeni tüketim kalıplarını ve yeni
aktörlerin ortaya çıkışını göstermektedir. Mal
taşımacılığı, daha fazla kısıtlama ve özgüllük
karşısında hızla gelişir. Bu, bir müşterinin ağına
minimum maliyetle hizmet vermek için birkaç
araçtan oluşan bir devreyi belirleme sorunudur.
Çalışmamızda, Yeşil kapasiteli araç yönlendirme
problemi ile ilgileniyoruz. Yeşil, çevresel kriterlere
atıfta bulunduğundan, bu sorun uzantısı, yakıt
tüketiminin, teslim edilecek yükün, seyahat edilecek
mesafenin ve araç kapasitesinin bir fonksiyonu
olarak ifade edilen kirleticilerin ve esas olarak
CO2'nin emisyonunu en aza indirmeyi
amaçlamaktadır.Kapasite ve yakıt türleri açısından
heterojen araçları değerlendiriyoruz.. Optimizasyon
için, şu anda sürekli değişkenler olarak atama
olasılıklarını kullanarak yerel arama ve parçacık
sürüsü optimizasyonunun ayrıklaştırılması üzerinde
çalışıyoruz. Son olarak, aynı ilkeler, Güneş Sistemi
algoritması olarak yeni bir metasezgisel üzerinde
araştırılacaktır. Algoritmalar, Oran kentindeki
gerçek örneklerin yanı sıra çok sayıda müşteriyle
bilinen kıyaslama veri kümelerinde test edilecektir.
Anahtar Kelimeler: kirleticiler; CO2, Yeşil kapasiteli
araç yönlendirme problemi; Metaheuristics.

Music and architecture are one of the
communications’ tools and cultural heritage. They
always tend to affect each other through the ages.
One can find that music is the source of inspiration
for the architectural design for many architects and
referring to the Renaissance architect Leon Battista
Albert “the same characteristics that please the eye
also please the ear”. Due to the misconception about
music’s ability to influence the architect and how
architecture can be affected by music especially
during the twenty-first century. Therefore, this
research deals with the reciprocal relationship
between architectural composition and musical
formation.
This phenomenon can be observed and investigated
by studying the variation in the tones and forms
throughout the eras. This will be achieved by using
qualitative techniques to prove the similarities
between the two arts by analyzing the music using FL
studio 20 and Sound Forge programs, and analyze the
architecture forms using 3d modeling program and
AutoCAD, then doing an analytical comparison to
achieve a connection between both arts by reaching
the six main basic components that forming them
and considered as the measurement rural which are
(rhythm, dynamic, texture, melody, harmony, form,
and symmetry).
Since the dynamic relationship that can exist
between both arts throughout opera houses. Knowing
that Egypt was impacted by European architecture
during the nineteenth and twentieth century.
A case study of The Khedivial Opera House in Egypt's
façade design that was inaugurated on the first of
November 1869 and designed by two Italian
architects Pietro Avoscani and Rossi will be analyzed.

Müzik ve mimari, iletişimin araçlarından ve kültürel
mirasından biridir. Her zaman çağlar boyunca
birbirlerini etkileme eğilimindedirler. Müziğin
mimarı etkileme yeteneği ve mimarlığın özellikle
yirmi birinci yüzyılda müziği nasıl etkileyebileceği
konusundaki yanlış anlama nedeniyle müziğin birçok
mimar için, mimari tasarım için ilham kaynağı
olduğunu ve Rönesans mimarı Leon Battista Albert'e
“gözü memnun eden aynı özelliklerin kulağı da
memnun ettiğini” söyleyebiliriz. Bu nedenle, bu
araştırma mimari kompozisyon ile müzik oluşumu
arasındaki karşılıklı ilişkiyi ele almaktadır.
Bu fenomen, dönemler boyunca ton ve formlardaki
değişimler incelenerek gözlemlenebilir ve
araştırılabilir. Bu durum, 20 FL studio ve Sound Forge
programları kullanarak müzik; 3d modelleme
programı ve Auto CAD kullanarak mimari formların
analiz edilmesiyle, iki sanat arasındaki benzerlikleri
kanıtlamak için nitel teknikler kullanarak elde
edilebilir. Daha sonra, onları oluşturan ve ölçüm
olarak kabul edilen altı ana temel bileşene (ritim,
dinamik, doku, melodi, uyum, form ve simetri)
ulaşılarak, her iki sanat arasında bir bağlantı elde
etmek için analitik bir karşılaştırma yapılır. Opera
binalarında her iki sanat arasında var olabilecek
dinamik bir ilişki olduğu için. Mısır Avrupa mimarisi
ile 19. ve 20. yüzyıl boyunca gömülü olduğunu
bilerek. Kasım 1869'da açılan ve iki İtalyan mimar
Pietro Avoscani ve Rossi tarafından tasarlanan
Mısır'ın cephe tasarımında Khedivial Opera
Binası'nın bir vaka çalışması analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Müzik; Mimari; İşitsel mimari
boyutsal; Görsel müzik boyutlu; Opera binası.

Keywords: Music; Architecture; Aural architecture
dimensional; Visual music dimensional; opera house.
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The subject of research are the features of a real city
and a virtual city - the diversity of space and
community, dynamics, variability, structure,
heritage, urban urbanity and human flows. Virtual
city - concept (which results in the image of a virtual
city): author's image based on the script - features a
credible urban scenery; image of the city space, city
community, processes in the city. Virtual city
analysis: Night City (Cyberpunk 2077), Florence
(Assassin's Creed II), London (Watch Dogs: Legion)
have been conducted based on the factors such as: the
ideas of the game creators, what architecture creates
this city, style - homogeneous, heterogeneous,
coherent, features of the era, speculative fiction
image of e.g. W. Gibson. What can we learn from a
virtual city, what makes the image of the city credible
and what can it be useful for? – these are the main
research questions. Planning cities in real life versus
organized colonization of virtual space are the
direction for the future of urbanization processes.
Keywords: City, urban future, identity of urban space,
virtual reality, represented world, resilient city.

Araştırma konusu, mekan ve topluluk çeşitliliği,
dinamikler, değişkenlik, yapı, miras, kentsellik ve
insan akışları gibi gerçek bir şehrin ve sanal bir
şehrin özellikleridir. Sanal şehir analizi: Night City
(Cyberpunk 2077), Florence (Assassin's Creed II),
London (Watch Dogs: Legion) şu faktörlere göre
yapılmıştır: oyun yaratıcılarının fikirleri, şehrin
hangi mimariyle yaratıldığı, homojen - heterojen
durumları, dönemin özellikleri, W. Gibson'ın
spekülatif kurgu görüntüsü.
Sanal bir şehirden ne öğrenebiliriz, şehrin imajını
güvenilir kılan nedir ve ne için yararlı olabilir?
soruları ana araştırma sorularıdır. Sanal alanın
organize sömürgeleştirmesine karşı gerçek hayatta
şehirlerin planlanması, kentleşme süreçlerinin
geleceğine yön vermektedir.
Anahtar Kelimeler: şehir, kentsel gelecek, kentsel
mekanın kimliği, sanal gerçeklik, temsil edilen
dünya, dirençli şehir.
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Video games and role-playing simulations have
gained popularity in recent years as a novel method
of engaging researchers, stakeholders, and citizens in
active knowledge co-production. Adequate farmer
training is one of the pillars that guarantee food
sovereignty and impacts social welfare. In Cuba, the
training of farmers is insufficient and inefficient due
to the low access to new technologies, methods, lack
of vision, and/or demotivation of new farmers despite
the efforts made at various levels. This causes the
transfer of knowledge with
traditional methods and the adoption of new
technologies to be a complex process. Play for Food! is
an international cooperation project between the
Universidad de Camagüey &quot; Ignacio Agramonte
Loynaz&quot; (UCIAL), Cuba and the Vrije
Universiteit Brussel (VUB), Belgium that aims for
innovative training and motivation of farmers
through technology. This paper presents the
students’ experiences in the development of
simulation video game mechanics, non-playable
characters artificial intelligence, game art, 3D
models, and crop models.
Key Words: Serious game, farm simulator,
agricultural innovation system, learning-based
intervention.

44

Video oyunları ve rol yapma simülasyonları, son
yıllarda araştırmacıları, paydaşları ve vatandaşları
aktif bilgi ortak üretimine dahil etmek için yeni bir
yöntem olarak popülerlik kazanmıştır. Yeterli çiftçi
eğitimi, gıda egemenliğini garanti eden ve sosyal
refahı etkileyen sütunlardan biridir. Küba'da,
çiftçilerin eğitimi, çeşitli düzeylerde yapılan çabalara
rağmen yeni teknolojilere, yöntemlere, vizyon
eksikliğine ve/veya yeni çiftçilerin motivasyonuna
düşük erişim nedeniyle yetersiz ve verimsizdir. Bu,
bilginin geleneksel yöntemlerle aktarılmasına ve
yeni teknolojilerin benimsenmesinin karmaşık bir
süreç olmasına neden olur.Yemekler için oyun,
Küba'daki Universidad de Camaguey Ignacio
Agramonte Loynaz (UCIAL) ve Belçika'daki Vrije
Universiteit Brussel (VUB) arasında tarım
sektöründe eğitimi ve motivasyonu kolaylaştırmak
için bir simülasyon video oyununun geliştirildiği
uluslararası bir iş birliği projesidir. Bu makale,
öğrencilerin COVID-19 krizinin ortasında oyun
mekaniğinin, oynanamayan karakterlerin yapay
zekasının, oyun sanatının, 3B modellerin ve
ekonomik modellerin geliştirilmesine odaklanan
gelişim deneyimlerini sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ciddi oyun, çiftlik simülatörü,
tarımsal yenilik sistemi, öğrenmeye dayalı müdahale.
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Text data analysis is designed to identify entities and
concepts in a text, such as company names and
products, people names, phone numbers, and email
addresses. The main goal of the analysis is to
determine relations between these entities for
solving applied problems. The important stages of
text analysis are the search for patterns in the text
and the preservation of meta-information about the
found patterns so-called tagging. Based on the
revealed tags, you can create complex analytical
platforms to perform, for example, a rule-based
routing, filtering or provide support for
decision-making.
The purpose of the report is to present existing
methods of text search, analyze tools for pattern
matching in natural text and reveal common issues,
which keep text analysis hard to carry out.
Objectives of the report are the following:
1. consideration of common methods of text search:
full-text search, machine learning, regular
expressions, tools for analyzing natural languages
based on grammars;
2. examination of existing search tools for pattern
matching in the natural text;
3. examination of the syntax of a pattern description
language, used in that tools;
4. revealing common issues, which can appear
during the use of existing pattern-matching text
search tools.
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Metin veri analizi, şirket adları ve ürünler, kişi adları,
telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi bir
metindeki varlıkları ve kavramları tanımlamak için
tasarlanmıştır. Analizin temel amacı, uygulamalı
problemleri çözmek için bu varlıklar arasındaki
ilişkileri belirlemektir.
Metin analizinin önemli aşamaları, metindeki
kalıpların aranması ve etiketleme olarak
adlandırılan bulunan kalıplar hakkında meta
bilgilerin korunmasıdır. Bu etiketlere dayanarak,
kural tabanlı yönlendirme, filtreleme veya karar
verme için destek sağlama gibi farklı işlemleri
gerçekleştiren gelişmiş analitik platformları
oluşturulabilir.
Bu çalışmanın amacı, son teknoloji metin arama
yöntemlerini sunmak, doğal metin işlemede desen
eşleştirme araçlarını analiz etmek ve metin analizi
yapmayı zorlaştıran yaygın sorunları ortaya
çıkarmaktır.
Bu çalışmanın hedefleri şunlardır:
1. Tam metin arama, makine öğrenimi, düzenli
ifadeler ve dilbilgisine dayalı doğal dilleri analiz
etmeye yönelik araçlar olan yaygın metin arama
yöntemlerinin değerlendirilmesi,
2. Son teknoloji ürünü araştırmanın incelenmesi
doğal metinde kalıp eşleştirme araçları,
3. Bu araçlarda kullanılan kalıp tanımlama dilinin
sözdizimini incelemek ve
4. Son teknoloji kalıp eşleştirme metin arama
araçlarını kullanırken ortaya çıkabilecek ortak
sorunları ortaya çıkarmak.
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Network intelligence is the first stage of a targeted
attack (APT attack), the detection of which allows you
to find possible vulnerabilities and reduce
information security risks. Following methods of
conducting network intelligence can be identified:
obtaining information from who is-service, obtaining
information from DNS-servers, scanning the
information network, scanning transport layer ports.
The last two items are of greatest interest for
detecting network intelligence: scanning the
information network and transport layer ports (since
it is impossible to influence the first two items).
The paper considers the results of using machine
learning methods to detect network intelligence
features.
Two data sets were generated in JSON format as
dictionaries. The first dataset consists of 4025 events
and is generated based on the pseudo-random
number function (laboratory dataset). The second
dataset consists of 600 events and is generated based
on real traffic (empirical dataset). Both datasets were
developed because creation of one high-quality
dataset with a large number of empirical events is
extremely difficult and takes a long time.
To identify network intelligence features in the data
sets, 5 classification methods and 5 clustering
methods were selected. When training and testing
the effectiveness of machine learning methods, the
datasets were differentiated into training and test
sets. The percentage for these samples is 80% and
20% of the total number of events, respectively. All
methods have been trained and measured for
accuracy. The most promising detection methods for
classification and clustering are Decision Trees and
BIRCH, respectively. However, the efficiency of the
above-mentioned algorithms can be increased and
stabilized by using ensembles. For further research, it
is proposed to choose the best method for detecting
network intelligence using a practical approach, that
is, to develop software that sniff network traffic and
analyzes it using the two described algorithms.

Ağ zekası, tespit edilmesi olası güvenlik açıklarını
bulmanıza ve bilgi güvenliği risklerini azaltma nıza
olanak tanıyan hedefli bir saldırının (APT saldırısı)
ilk aşamasıdır. Whois hizmetinden bilgi alma, DNS
sunucularından bilgi alma, bilgi ağını tarama ve
taşıma katmanı bağlantı noktalarını tarama ağ
istihbaratını gerçekleştirme yöntemleri olarak
belirlenebilir. Bilgi ağını ve taşıma katmanı bağlantı
noktalarını taramak bu öğeleri etkilemek imkansız
olduğundan dolayı ağ zekasını tespit etmek için en
çok üzerinde çalışılan alanlardır.
Makale, ağ zekası özelliklerini tespit etmek için
makine öğrenimi yöntemlerini kullanmanın
sonuçlarını ele alıyor. Sözlük olarak JSON formatında
iki veri seti oluşturulmuştur. İlk veri kümesi 4025
olaydan oluşur ve sözde rassal sayı üreteci
(laboratuvar veri kümesi) dayalı olarak oluşturulur.
İkinci veri seti 600 olaydan oluşur ve deneysel veri
setine (real traffic) dayalı olarak oluşturulur. Her iki
veri seti de, çok sayıda ampirik olay içeren yüksek
kaliteli bir veri setinin oluşturulması son derece zor
olduğu ve uzun zaman aldığı için geliştirilmiştir.
Veri setlerindeki ağ zekası özelliklerini belirlemek
için 5 sınıflandırma yöntemi ve 5 kümeleme yöntemi
seçilmiştir. Makine öğrenimi yöntemlerinin etkinliği
eğitilirken ve test edilirken, veri kümeleri eğitim ve
test kümelerine ayrıldı. Bu örnekler için yüzde,
toplam olay sayısının sırasıyla% 80 ve% 20 sidir. Tüm
yöntemler, doğruluk için eğitilmiş ve ölçülmüştür.
Sınıflandırma ve kümeleme için en umut verici tespit
yöntemleri sırasıyla Karar Ağaçları (Decision Trees)
ve BIRCH'dir. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen
algoritmaların verimliliği, topluluklar kullanılarak
artırılabilir ve stabilize edilebilir. Daha fazla
araştırma için, pratik bir yaklaşım kullanarak ağ
zekasını tespit etmek için en iyi yöntemin seçilmesi,
yani ağ trafiğini koklayan (Network Sniffer) ve
açıklanan iki algoritmayı kullanarak analiz eden bir
yazılım geliştirmek önerilmektedir.

47

Aayushi Sharma
University: Narsee Monjee School of Design
Country: India
Abstract Title: CO2 Emissions: The Reason for the Depletion of Nutrients in our Food
Üniversite: Narsee Monjee School of Design
Ülke: Hindistan
Bildiri Adı: CO2 Emisyonu: Yiyeceklerimizdeki
Besin Maddelerinin Tükenmesinin Nedeni
Carbon dioxide gas is an important greenhouse gas
that a plant needs to perform photosynthesis. But
ever since the industrial revolution its percentage in
the atmosphere has been increasing and is warming
up our planet. Continuous exploitation of fossil fuels
and deforestation has caused a massive increase in
the amount of this gas over a very short period of
time. Carbon dioxide’s concentration in the
atmosphere before the beginning of industrial
revolution used to be 280 µmol mol-1, but after the
industrial revolution the concentrations of CO2 sky
rocketed to 408 µmol mol-1(March 2018), and the
atmospheric concentration of it is expected to reach
upto 1000 µmol mol-1 by the end of this century
(IPCC,2014). Global warming is a serious issue caused
by CO2, but that’s not all, it is also causing nutrient
depletion in our food. (B. Plumber,2018). This
increase in the level of carbon dioxide gas increases
the growth rate of plants however this has a
completely opposite effect on plant’s nutrient
content. It means that the elevation of carbon dioxide
gas in the air has led to elevation in yield of
vegetables but at the cost of nutritional quality.

Karbondioksit gazı, bir bitkinin fotosentez yapması
için ihtiyaç duyduğu önemli bir sera gazıdır. Ancak
sanayi devriminden beri atmosferdeki yüzdesi
artıyor ve gezegenimizi ısıtıyor. Fosil yakıtların
sürekli olarak kullanılması ve ormansızlaşma, çok
kısa bir süre içinde bu gazın miktarında muazzam bir
artışa neden oldu. Sanayi devriminin başlangıcından
önce atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu
280 µmol mol-1 idi, ancak sanayi devriminden sonra
CO2 408 µmol mol-1'e (Mart 2018) firladı ve
atmosferik konsantrasyonu bu yüzyılın sonunda
1000 µmol mol-1'e ulaşması beklenmektedir (IPCC,
2014). Küresel ısınma, CO2'nin neden olduğu ciddi bir
sorundur, ancak hepsi bu kadar değil, aynı zamanda
yiyeceklerimizde besinlerin tükenmesine de neden
oluyor. (B. Tesisatçı, 2018). Karbondioksit gazı
düzeyindeki bu artış, bitkilerin büyüme oranını
arttırır ancak bu, bitkinin besin değeri üzerinde tam
tersi bir etkiye sahiptir. Bu, havadaki karbondioksit
gazının yükselmesinin besin kalitesi pahasına, sebze
veriminde artışa neden olduğu anlamına gelir.

Figure 1: Global carbon emissions are at record highs
(Wulfhorst,2018)

Şekil 1: Küresel karbon emisyonları rekor
seviyelerde (Wulfhorst, 2018)

The vegetables eaten today might contain less
nutrition as compared to those vegetables that our
ancestors used to eat 100 years ago. According to a
study to derive the same amount of vitamin A that
our grandparents used to get by consuming only one
orange, we might have to eat around 8 oranges by
2020 (Scientificamerican,2011).

Bugün yenen sebzeler, atalarımızın 100 yıl önce
yedikleri sebzelere kıyasla daha az besin değeri
içerebilir. Yapılan bir araştırmaya göre, büyükanne
ve büyük babalarımızın yalnızca bir portakal
tüketerek elde ettikleri aynı miktarda A vitamini
elde etmek için, 2020 yılına kadar yaklaşık 8
portakal yememiz gerekebilir (Scientific American,
2011).
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Another study was done in 2004 by Donald Davis and
his team. In that study, they compared the 1950 and
1999 data about the nutritional content of more than
40 different fruits and vegetables. The result was
shocking. It was observed that the nutritional values
had changed between 1950 and 1999. According to
their observations the protein content in the samples
decreased by about 6 percent, the vitamin C
decreased by about 15 percent and vitamin B2
decreased by up to a whopping 38 percent.
(Scientificamerican,2011)
The carbon emissions across the globe have increased
from about 280 parts per million to over 4009.8 parts
per million in 2019. It is an increase of almost 50
percent food for plants in the form of CO2 (D.
Muller.2018) as the more common and direct effect
of CO2 on our food is caused by climate change such
as drought and floods issues like this become
invisible. According to a research associate at
Harvard T. H. Chan School of Public Health, this issue
is invisible to the general public as no one would care
about the loss of nutrients by a few percentages in
their food. This is a topic of concern as the
percentages that seem too little to care about now
might increase and affect us in the future.
The most obvious solution to this problem would be to
take measures in order to reduce the carbon
emissions in our atmosphere. The other solution
could be genetically modified crops. Researchers and
scientists are in the process of finding an effective
solution for this problem. In the past years they have
tried to genetically engineer crop varieties that can
preserve their nutrients even when the level of
carbon dioxide increases. But this is a challenging
process as different plants genotypes show different
responses to high levels of carbon dioxide gas. This
whitepaper explains how carbon dioxide in the
atmosphere is causing nutrient depletion with the
help of various researches and studies done on this
subject, it further throws light on the ways this
nutrient depletion can be prevented in the coming
years.

2004 yılında Donald Davis ve ekibi tarafindan başka
bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada, 40'tan fazla farklı
meyve ve sebzenin besin içeriği ile ilgili 1950 ve 1999
verilerini karşılaştırdılar. Sonuç şok ediciydi.
1950-1999 yılları arasında besin değerlerinin
değiştiği gözlendi. Gözlemlerine göre örneklerdeki
protein içeriği yaklaşık yüzde 6, C vitamini yaklaşık
yüzde 15 ve B2 vitamini yüzde 38'e varan oranda
azaldı. (Scientific American, 2011)
Dünya genelinde karbon emisyonları, 2019'da
milyonda 280’den, milyonda 4009,8’e yükseldi. Bu,
daha yaygın olan CO2 (D. Muller. 2018) formundaki
bitkiler için neredeyse yüzde 50'lik bir artıştır.
CO2'nin gıdalarımız üzerindeki daha yaygın ve
doğrudan etkisi kuraklık ve sel gibi iklim
değişikliğinden kaynaklandığından, bunun gibi
sorunlar görünmez hale geliyor. Harvard T.H. Chan
Halk Sağlığı Okulu'ndaki bir araştırma görevlisine
göre, bu konu genel halk tarafindan görünmez, çünkü
hiç kimse yiyeceklerinde birkaç yüzde oranında
besin kaybını umursamaz. Şu anda umursamayacak
kadar az görünen yüzdeler, gelecekte artarak bizi
etkileyebileceğinden, bu endişe verici bir konudur.
Bu sorunun en bariz çözümü atmosferimizdeki
karbon salınımı azaltmak için önlemler almak
olacaktır. Diğer çözüm, genetiği değiştirilmiş ürünler
olabilir. Araştırmacılar ve bilim adamları bu soruna
etkili bir çözüm bulma sürecindedir. Geçtiğimiz
yıllarda, karbondioksit seviyesi yükseldiğinde bile
besinlerini koruyabilen mahsul çeşitlerini genetik
olarak değiştirmeye çalıştılar. Ancak, farklı bitki
genotipleri yüksek seviyelerde karbondioksit gazına
farklı tepkiler gösterdiğinden, bu zorlu bir süreçtir.
Bu yazı, bu konuda yapılan çeşitli araştırma ve
çalışmalarla atmosferdeki karbondioksitin nasıl
besin tükenmesine neden olduğunu anlatıyor,
önümüzdeki yıllarda bu besin tükenmesinin nasıl
önlenebileceğine ışık tutuyor.
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Food is an essential part of one’s life. It determines
the mood of a person as it plays a crucial role in their
health. Early adolescent and late teenage girls of
India are prone to Binge Eating Disorder due to
irregular and unhealthy food habits. Various
parameters such as biological factors, psychological
factors and environmental factors are responsible for
this. The purpose of this investigation is to
understand the factors affecting female teenagers to
indulge in unhealthy foods and provide them with a
solution through which they can get on the healthy
track of life. This paper focuses on teenagers who
binge eat due to various reasons and gain weight
because of these unhealthy eating habits and
subsequently, fall prey to mental illnesses. The main
insights found throughout this study were that
teenagers indulge in binge eating because it takes
over their rationale at the moment and disrupts their
eating patterns. Binge eating is also a step towards
developing eating disorders and teenage girls are the
most affected by it. By using different processes and
design research tools, like online survey forms,
Camera study, Brainstorming, Empathy interviews,
User testing and validation methods– a system called
MAPME was designed. It consists of a wearable and
mobile application that tracks binge eating episodes
of a person. Using smart technology, the users are
alerted about their actions and made conscious of. It
is believed that the wearable will certainly help
people to gradually decrease their binge eating and
indulge in healthier food habits.
Keywords: Binge eating, Design research, food,
female, teenagers, India.
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Yemek, kişinin hayatının önemli bir parçasıdır.
Sağlığında çok önemli bir rol oynadığı için bir kişinin
ruh halini belirler. Hindistan'ın erken ergen ve geç
genç kızları, düzensiz ve sağlıksız beslenme
alışkanlıkları nedeniyle Aşırı Yeme Bozukluğuna
eğilimlidir. Biyolojik faktörler, psikolojik faktörler ve
çevresel faktörler gibi çeşitli parametreler bundan
sorumludur. Bu araştırmanın amacı, genç kızların
sağlıksız yiyeceklere yenik düşmesini etkileyen
faktörleri anlamak ve onlara sağlıklı yaşam tarzına
girebilecekleri bir çözüm sunmaktır. Bu makale,
çeşitli nedenlerle aşırı yemek yiyen ve bu sağlıksız
beslenme alışkanlıkları nedeniyle kilo alan ve daha
sonra ruhsal hastalıkların kurbanı olan gençlere
odaklanmaktadır. Bu çalışma boyunca bulunan ana
içgörüler, gençler aşırı yemeye düşkünler çünkü şu
anda mantıklarını devralıyor ve yeme
alışkanlıklarını bozuyor. Aşırı yeme, aynı zamanda
yeme bozukları geliştirmeye yönelik bir adımdır ve
bundan en çok genç kızlar etkilenir. Çevrimiçi anket
formları, kamera çalışması, Beyin Fırtınası, empati
görüşmeleri, kullanıcı testi ve doğrulama yöntemleri
gibi farklı süreçler ve tasarım araştırma araçları
kullanılarak MAPME adlı bir sistem
tasarlanmıştır. Bir kişinin aşırı yeme olaylarını
izleyen, giyilebilir ve mobil bir uygulamadan oluşur.
Akıllı teknolojiyi kullanarak, kullanıcılar eylemleri
konusunda uyarılır ve bilinçlendirilir. Giyilebilir
cihazın kesinlikle insanların aşırı yeme
alışkanlıklarının yavaş yavaş azalmalarına ve daha
sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olmalarına
yardımcı olacağına inanılıyor.
Anahtar Kelimeler: Aşırı yeme, Tasarım araştırması,
yemek, kadın, gençler, Hindistan.

Human beings have mastered the art of converting
the tiny droplets of ideas into a rainbow of
opportunities using their brainly light. It is
mesmerizing to see how ideas can be mimicked to
make extraordinary revolutions for the world. This
revolution can sometimes be so astounding that it can
even reach beyond the world.
In the 17th century, Japanese invented the art of
folding paper, known as ‘Origami’ to create
wrappings. Who knew that someday, this
kindergarten activity of making paper planes and
boats could find its way to change the world. It might
sound astonishing that origami has now started
spreading its tentacles in every field, be it the
biomedical industry, architecture, design or the
fashion world. It is being used to create outstanding
furniture, robots, military equipment and even to
treat cancer. This unstoppable art has now made its
way to outer space.
Space Scientists are using the endless potential of
Origami to create objects for space exploration. This
art allows conversion of an extremely vast structure
into a very small piece that can easily fit within any
rocket or missile and then later be deployed back
when it reaches the target destination. It is an
extremely efficient and feasible way to pack a
spacecraft in the minimum possible volume. Hence it
has proved to be a novel way of elegantly folding
structures like antennas, solar arrays, satellites,
habitation centers etc and has also efficiently solved
the propulsion problems of carrying fuel and in space.
Origami is also pumping life in the dream of making
outer space accessible for everyone. This art is being
indigenously used to design structures for human
habitation on mars and moon to exemplify the form
and function. It has injected hopes into the dream of
making the outer world accessible for everyone.

İnsanlar, küçük fikir damlacıklarını, beyinsel
ışıklarını kullanarak bir firsatlar gökkuşağına
dönüştürme sanatında ustalaşmıştır. Dünya için
olağanüstü devrimler yapmak amacıyla fikirlerin
nasıl taklit edilebileceğini görmek büyüleyici. Bu
devrim bazen o kadar şaşırtıcı olabilir ki dünyanın
ötesine bile ulaşabilir.
17. yüzyılda Japonlar, ambalajlar yaratmak için
"Origami" olarak bilinen kâğıt katlama sanatını icat
etti. Bir gün uçak ve tekne yapmak için kullanılan
anaokulu etkinliğinin dünyayı değiştirmenin yolunu
bulabileceğini kim bilebilirdi ki.. Origaminin
kullanımının biyomedikal endüstrisi, mimari,
tasarım ve moda dünyası gibi her alanda yayılmaya
başlaması şaşırtıcı gelebilir. Olağanüstü mobilyalar,
robotlar, askeri teçhizat oluşturmak ve hatta kanseri
tedavi etmek için kullanılıyor. Bu durdurulamaz
sanat şimdi uzaya doğru yol aldı.
Uzay Bilim İnsanları, uzay araştırmaları için nesneler
yaratmak amacıyla Origami'nin sonsuz potansiyelini
kullanıyorlar. Bu sanat, son derece geniş bir yapının,
herhangi bir roket veya füzeye kolayca sığabilecek ve
daha sonra hedef varış noktasına ulaştığında geri
gönderilebilecek çok küçük bir parçaya
dönüştürülmesine izin veriyor. Bir uzay aracını
mümkün olan minimum hacimde paketlemenin son
derece verimli ve uygulanabilir bir yoludur. Bu
nedenle antenler, güneş dizileri, uydular, yerleşim
merkezleri vb. gibi yapıların zarif bir şekilde
katlanmasının yeni bir yolu olduğu kanıtlanmış ve
aynı zamanda yakıt taşıma ve uzayda itme
problemlerini verimli bir şekilde çözmüştür. Origami
aynı zamanda uzay boşluğunu herkes için erişilebilir
hale getirme rüyasına ışık tutar. Bu sanat, şekli ve
işlevi örneklemek amacıyla Mars ve aydaki insan
yerleşimi için yapılar tasarlamak amacıyla yerli
olarak kullanılmaktadır. Dış dünyayı herkes için
erişilebilir kılma hayaline umut aşılamıştır.
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Pipes with internal fluid have innumerable practical
applications, one of which is the extraction of oil
from the depths of the sea to off-shore platforms
through pipes of extensive length.

İç akışkanlı borular sayısız pratik uygulamaya
sahiptir, bunlardan biri petrolün denizin
derinliklerinden açık deniz platformlarına geniş
uzunluktaki borularla çıkarılmasıdır.

The equation of motion that describes the response of
the structure with internal fluid [1] is discretized by
Galekin's method [2], assuming a solution composed
of two functions, the first in terms of space and the
second in terms of time; obtaining an ordinary
differential equation of the second order.

Yapının iç akışkanla tepkisini tanımlayan hareket
denklemi [1] Galerkin'in yöntemiyle ayrıştırılır [2] bu
çözümün uzay ve zamanın iki işlevinden oluştuğunu
varsayarsak; ikinci mertebeden sıradan bir
diferansiyel denklem elde edilir.

The velocity of the internal fluid induces vibration in
the pipe; the stability of the structure depends on the
velocity of the internal fluid not being greater than
the critical velocity, exceeding this velocity, the
structure is unstable.
Keyword: Cantilever-beam, internal axial flow,
dynamic structural, fluid structure interaction.
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İç sıvının hızı boruda titreşime neden olur; Yapının
kararlılığı, iç akışkanın hızının kritik hızdan büyük
olmamasına, bu hızı aşmasına bağlıdır, yapı
kararsızdır.
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The year 2020 was a remarkable year in modern
history of the XXI century. The global pandemic has
changed the world that people were used to living in.
This situation has brutally exposed the far from an
ideal housing system in cities. Many people were
forced to live in ridiculously small flats with no
access to balconies or backyards, in critical cases
without access to sunlight.
The analysis of Athens urban structure led us to the
conclusion that balance between public spaces and
private ones is not maintained. The city is
characterized by an extremely high density and
shows a crucial lack of public and common spaces
right inside the built-up area. There are many
backyards that are neglected and unavailable for
residents. This situation is the result of illegal
building which often overlaps with the main urban
design. Another issue is the long term crisis in the
country, it can be narrated through many bottom- up
initiatives.
The issue we are describing is common around the
globe. Many countries struggle with the problem of
neglected and abandoned courtyards inside buildings.
We want to compare the existing situation to two
other cities, Polish-Szczecin, and English-London. The
authorities of both these cities have completely
different, but interesting ways of dealing with
undeveloped courtyards.
Considering all the measurements we produced the
idea of rehabilitating the semi-public spaces of
residential buildings. Creating small spaces inside of
the buildings would provide the needed socialization,
which is also crucial in everyday life.
The most important and obvious conclusion is that
there is not enough space for the community of
residents to occupy. We cannot change the urban
structure but we can work on rehabilitation and
reorganization of the space that already exists and
introduce it with a new function.

2020 yılı, 21. yüzyılın modern tarihinde dikkat çekici
bir yıl oldu. Küresel salgın, insanların yaşamaya
alıştıkları dünyayı değiştirdi. Bu durum, şehirlerde
ideal bir konut sisteminden uzaklığı acımasızca
ortaya çıkardı. Pek çok insan, kritik durumlarda
güneş ışığına erişimi olmayan, balkonlara veya arka
bahçelere erişimi olmayan gülünç derecede küçük
dairelerde yaşamaya zorlandı.
Atina’nın kentsel yapısının analizi bizi kamusal
alanlarla özel alanlar arasındaki dengenin
korunmadığı sonucuna götürdü. Şehir, son derece
yüksek bir yoğunluğa sahiptir ve doğrudan yerleşim
alanının içinde önemli bir kamusal ve ortak alan
eksikliği olduğunu gösterir. Sakinler için, ihmal
edilen ve kullanılamayan birçok arka bahçe
bulunmaktadır. Bu durum, genellikle ana kentsel
tasarımla çakışan kaçak yapılaşmanın sonucudur.
Diğer bir konu da ülkedeki uzun vadeli krizdir, bu çok
sayıda altüst olmuş girişim yoluyla açıklanabilir.
Açıkladığımız konu dünya çapında yaygındır. Birçok
ülke, binaların içinde ihmal edilmiş ve terk edilmiş
avlular sorunuyla mücadele etmektedir. Mevcut
durumu Polonya-Szczecin ve İngiliz-Londra şehirleri
ile karşılaştırmak istiyoruz. Her iki şehrin yetkilileri,
gelişmemiş avlularla başa çıkmanın tamamen farklı,
ancak ilginç yollarına sahiptir.
Tüm ölçümler göz önüne alındığında, konut
binalarının yarı kamusal alanlarının iyileştirilmesi
fikrini oluşturduk. Binaların içinde küçük alanlar
yaratmak, günlük yaşamda da çok önemli olan
gerekli sosyalleşmeyi sağlayacaktır.
En önemli ve açık sonuç, mahalle sakinlerinin
oturması için yeterli alan olmadığıdır. Kentsel yapıyı
değiştiremeyiz ama hâlihazırda var olan mekânın
iyileştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi üzerine
çalışabilir ve onu yeni bir işlevle tanıtabiliriz.
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Nowadays, the real space of the city cannot exist
without taking into account the information space. In
our presentation we’ll focus on the impact of such
space, especially cyberspace based on the existing
solutions from all around the world. Concept of
information space or other related definitions are
sorts of directions into creating the real city
surrounding. The city structures work only thanks to
their users. It is the users that to some extent, set the
direction of creating cities after modern technologies
changed their perception of the world and their
priorities.
Understanding the core of the information space, or
its data provision, helps in creating a real surrounding that incorporates appropriate visual information.
Those actions ensure better space understanding.
By adding the elements included in the city's image
by Lynch with more modern material and functional
solution, then we can get a recipe for almost a perfect
space. Cities that surround us are open to the process
of transformation or are already transformed. New
projects should implement as many solutions as
possible based on the information space.
In addition to the threats posed by the excess of
information and stimulation that we have to face on a
daily basis, cities rationally using the elements and
resources of virtual space are actually becoming
better units.
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Günümüzde bilgi alanı hesaba katılmadan şehrin
gerçek alanı var olamaz. Sunumumuzda, bu tür
alanların etkisine, özellikle de dünyanın her
yerinden mevcut çözümlere dayanan siber uzayın
etkisine odaklanacağız. Bilgi alanı kavramı veya
diğer ilgili tanımlar, gerçek şehir çevresini
yaratmaya yönelik bir tür yönelimdir. Şehir yapıları
sadece kullanıcıları sayesinde çalışır. Modern
teknolojilerin dünya algılarını ve önceliklerini
değiştirdikten sonra şehir yaratma yönünü bir
dereceye kadar belirleyen kullanıcılardır.
Bilgi alanının özünü veya veri tedarikini anlamak,
uygun görsel bilgileri içeren gerçek bir çevre
oluşturmaya yardımcı olur. Bu eylemler, alanın daha
iyi anlaşılmasını sağlar.
Lynch'in şehir imajında yer alan unsurları daha
modern malzeme ve işlevsel çözümler ekleyerek,
neredeyse mükemmel bir alan için bir reçete elde
edebiliriz. Etrafimızı çevreleyen şehirler dönüşüm
sürecine açıktır veya çoktan dönüşüme uğramıştır.
Yeni projeler, bilgi alanına dayalı olarak mümkün
olduğunca çok çözüm uygulamalıdır.
Günlük olarak karşı karşıya kalmamız gereken aşırı
bilgi ve uyarımın yarattığı tehditlere ek olarak, sanal
alanın unsurlarını ve kaynaklarını rasyonel bir
şekilde kullanan şehirler aslında daha iyi birimler
haline geliyor.

While facing tremendous ecological catastrophe, we
seek to introduce sustainable solutions into a variety
of fields, among which are both architecture and
urbanism. Main ideas of sustainable development are
being put into practice day by day. Among SD
assumptions are environmentally friendly building
materials, energy and resource efficiency, efficient
use of space etc. But those that are most related to
sustainable urbanism apart from already mentioned
are social, economic, welfare and public health
factors. We should remember that we cannot change
the world without changing society. So as long as
“gender equality” stands among SD statements, we
should strive for this equality in urban areas as well.
Due to collected data, the world tends to forget about
the existence of women when it comes to designing
cities. Although it may seem as a minutiae, it actually
strongly decreases population’s and cites’ efficiency
and strengthened inequality between men and
women. It applies to different areas of urban
planning and designing – starting with the priority of
pushing the snow of the roads, then the model of
public transportation and the accessibility to public
toilets. Introducing some changes can help women
exist in our environment having the same
opportunities as men and at the same time lead to
general economic growth. In my lecture I would like
to share some examples of gender inequality in public
spaces and show its influence on society. Moreover I
want to talk about cities which introduced some
major changes in urban development. For example
when it comes to gender mainstreaming Vienna is the
city with the best outcome. It is being designed in a
way that both men and women have the same
accessibility to urban infrastructure so that it
contributes to creation of a more equal society. We
should learn and follow their example.

Büyükbir ekolojik felaketle karşı karşıya kalırken,
hem mimari hem de şehircilik de dahil olmak üzere
çeşitli alanlara sürdürülebilir çözümler getirmeye
çalışıyoruz. Sürdürülebilir kalkınmanın ana fikirleri
her geçen gün hayata geçiriliyor. SD varsayımları
arasında çevre dostu yapı malzemeleri, enerji ve
kaynak verimliliği, verimli alan kullanımı vb.
bulunmaktadır. Ancak daha önce belirtilenler
dışında sürdürülebilir şehircilikle en çok ilgili olanlar
sosyal, ekonomik, refah ve halk sağlığı faktörleridir.
Toplumu değiştirmeden dünyayı
değiştiremeyeceğimizi unutmamalıyız. SD ifadeleri
arasında “cinsiyet eşitliği” bulunduğu sürece, kentsel
alanlarda da bu eşitlik için çaba göstermeliyiz.
Toplanan veriler nedeniyle dünya, şehir tasarımı söz
konusu olduğunda kadınların varlığını unutmaya
eğilimlidir. Küçük bir ayrıntı gibi görünse de, aslında
nüfusun verimini büyük ölçüde azaltır ve kadınlarla
erkekler arasındaki eşitsizliği güçlendirir. Yollardaki
karı itme önceliğinden başlayarak, daha sonra toplu
taşıma modeli ve umumi tuvaletlere erişilebilirlik
kentsel planlama ve tasarımın farklı alanları için
geçerlidir. Bazı değişiklikler yapmak, çevremizde
erkeklerle aynı firsatlara sahip kadınların var
olmasına ve aynı zamanda genel ekonomik
büyümeye yol açmasına yardımcı olabilir. Dersimde
kamusal alanlarda cinsiyet eşitsizliğinin bazı
örneklerini paylaşmak ve toplum üzerindeki etkisini
göstermek istiyorum. Dahası, kentsel gelişimde bazı
büyük değişiklikler yapan şehirlerden bahsetmek
istiyorum. Örneğin, cinsiyet eşitliği söz konusu
olduğunda, Viyana en iyi sonuca sahip şehirdir. Hem
erkeklerin hem de kadınların kentsel altyapıya aynı
erişilebilirliğe sahip olacağı şekilde tasarlanıyor,
böylelikle daha eşitlikçi bir toplum yaratılmasına
katkıda bulunuyor. Onların örneklerini öğrenmeli ve
takip etmeliyiz.
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