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Editör’den

Altınbaş Üniversitesi tarafından basılan “Aurum Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi (A-JESA)” adlı
uluslararası dergi; elektronik, görüntü işleme, bilgi teorisi, elektrik sistemleri, güç elektroniği, kontrol teorisi,
gömülü sistemler, robotik, hareket kontrolü, stokastik modelleme, sistem tasarımı, multidisipliner mühendislik,
bilgisayar mühendisliği, optik mühendisliği, tasarım optimizasyonu, malzeme bilimi, metamalzemeler, ısı ve
kütle transferi, kinematik, dinamik, termodinamik, enerji ve uygulamaları, yenilenebilir enerji, çevresel etkiler,
yapısal analiz, akışkanlar dinamiği, teorik ve uygulamalı matematik, fizik ve kimya, mimari araştırmalar ve
kentsel tasarım, iç mimarlık ve sinematik mimari gibi konularda yapılan bilimsel özgün çalışmaları hakem
süreçlerinin olumlu olması halinde değerlendirmeye almaktadır.
Stratejimiz, sıkı bir inceleme süreci sağlayarak yüksek kalite standartlarında bilim ve teknolojide yeni
eğilimleri gösteren yayınlara yer vermektir.
Yoğun inceleme ve süreçlerin sonunda A-JESA dergisinin 3. cilt, 1. sayısını yayınlanmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. Yayın kurulu üyelerine, bu sayının hakemlerine ve yazarlarına derginin misyonuna uygun
bilimsel katkı ve yorumları için teşekkür etmek isterim.

Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN
Baş Editör
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From Editor

The scope of the Aurum Engineering Systems and Architecture (A-JESA) covers the novel scientific
papers about Electronics, Image Processing, Information Theory, Electrical Systems, Power Electronics,
Control Theory, Embedded Systems, Robotics, Motion Control, Stochastic Modeling, System Design,
Multidisciplinary Engineering, Computer Engineering, Optical Engineering, Design Optimization, Material
Science, Metamaterials, Heat and Mass Transfer, Kinematics, Dynamics, Thermo-Dynamics, Energy and
Applications, Renewable Energy, Environmental Impacts, Structural Analysis, Fluid Dynamics, Theoretical
and applied Mathematics, Physics and Chemistry, Architectural Researches and other topics such as Urban
Design, Interior Architecture and Cinematic Architecture.
Our strategy is to demonstrate new trends in science and technology subject to high quality standards
by ensuring a stringent peer review process.
It is our great pleasure to publish Volume 3, Number 1 of international journal, “Aurum Engineering
Systems and Architecture” (A-JESA) after serious review process.
I sincerely wish to thank members of the editorial board, reviewers and authors of this issue who have
generously contributed their time and knowledge to the work and the mission of the journal.
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