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Sinyal ve Görüntü İşleme Kon-
feransı-2019, Elektrik Mühen-
disleri Odası (EMO) Ankara Şu-

besi, Bilgisayar Mühendisleri Odası 
(BMO), TED Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği ve Elektrik ve Elekt-
ronik Mühendisliği bölümleri tara-
fından 5 – 6 Ekim 2019 tarihlerinde 
TED Üniversitesi salonlarında geniş 
katılım ile düzenlendi.

Etkinlik açılış konuşmaları ile başla-
dı. Açılışta ilk olarak TED Üniversite-
si Elektrik ve Elektronik Mühendis-
liği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Erdem Yazgan konuştu. Erdem 
Yazgan konuşmasında şunları söyledi “Böyle kalabalık bir 
grubu ağırlamak üniversitemiz için de çok büyük onur. …
Bir zamanlar Elektronik Mühendisleri sinyal yaratalım, mo-
düle edelim kapasitesini artıralım diye çalışıyordu. Şimdi 
gerek ürettikleri sinyalleri, cisimlerden geldiği cevapları 
gerekse başka birilerinin ürettiği sinyallerden oluşan ge-
rek sinyallerin gerek görüntülerin işlenmesine çalışılıyor. 
Son yıllarda sinyal 
ve görüntü işleme 
alanında çok yoğun 
çalışmalara konu 
olmakta. Bu toplantı 
sonucunda da bu tür 
çalışmalarda işbirliği 
olursa öğrencileri-
mizde yeni vizyonlar 
açılırsa hedefimize 
bir miktar daha yak-
laşmış olacağız.”

Prof. Dr.Erdem 
Yazgan`dan sonra 
kürsüye gelen EMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömürhan Soysal 
konuştu. Soysal şunları söyledi; “ Bu etkinliği düzenleyen 
kurumlar olarak temel hedefimiz Sinyal ve Görüntü İşle-
me alanında çalışan tüm tarafların bir arada olabileceği, 
güncel uygulama ve yöntemleri değerlendirebileceği, yeni 
çalışma konularını belirleyebileceği, içeriğinin ve niteliği-
nin her seferinde zenginleşmesi ve ülkemizdeki Sinyal ve 
Görüntü İşleme literatürüne katkı 
sunulmasıdır. İşlenebilecek veri sa-
yısı ve fiziksel işlem kapasitesindeki 
artış ile birlikte kullanılan algoritma-
lardaki gelişmeler sonucunda orta-
ya çıkan ileri teknolojilerin; makine 
öğrenmesi, derin öğrenme, yapay 
sinir ağları, yapay zeka uygulama-
larının sinyal ve görüntü işleme 
alanında yaygın kullanımı, üniversi-
telerin, sektörün ve tüm tarafların 
bu alandaki çalışmalarının paylaşıl-
ması, tartışılması, yeni gelişmelerin 

izlenmesi bu etkinliğin kapsamını 
oluşturmaktadır. Konferansta eme-
ği geçen herkese teşekkürü bir borç 
bilir, konferansın faydalı geçmesi 
dilerim.”

“Deprem sonrası kamu sorumlu-
luğunu yerine getirmedi”

Ömürhan Soysal`ın ardından EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek 
şöyle konuştu; “Bu konferans ger-
çekten çok önemli. Meslek adına, 
meslek örgütü olarak üyelerimize 

karşı bir sorumluluğumuz bu. Biz Anayasal bir kuruluşuz. 
Anayasal görevimizi yerine getirirken üç temel noktadan 
bakıyoruz; bir tanesi meslek ve meslektaşlarımıza so-
rumluluk, ikincisi topluma karşı sorumluluk, üçüncüsü 
ülkemize karşı sorumluluk.  Bu alanlarda bizim Odalarımız 
meslek hayatına ilişkin sorumluluklarını yerine getiriyor. 
Ülkemiz ve toplum adına birkaç önemli şeyi konuşmak 
istiyorum. İlki İstanbul`da yaşanan 5.9 şiddetinde deprem. 

1999 yılında ya-
şanan depremin 
üzerinden 20 yıl 
geçti. Ülkemizde 
30 yıl içinde İs-
tanbul merkezli 
deprem olacağı 
söyleniyordu. 
Maalesef kamu 
sorumluluğunu 
yerine getirme-
diğini düşünü-
yorum. 20 yıldır 
alınan deprem 
vergisinin nerele-
re gitti belli değil. 

Ülkemizde siyasi iktidarlar bu vergileri fon olarak düşünüp 
başka yerlerde kullanıyorlar. İkinci olarak bu hafta içinde 
yaşadığımız elektrik zamları. Bu zamlar giderek daralan 
sürecin daha çok ekonomiyi daraltacak noktasında görü-
yoruz. TETAŞ, 24 Haziran seçimlerinden sonra kaldırılarak 
TEİAŞ`a bağlantı. İlginç bir süreç var görüyoruz. Tüm da-
ğıtım firmaları batmış durumda. 50 milyar dolar borçtan 

bahsediliyor. 10 milyar dolar kısmı 
ödenemez durumda. Elektrik ko-
nusunda ülkemizdeki planlamalar 
yanlış yapılıyor. Her 5 yılda bir açık-
lanan hedefler aşağı düşürülüyor. 
Elektrik maliyetinin hem kamuda 
hem sanayide olumsuz etkisinin 
olacağını görmek lazım. Üçüncü 
olarak, Barış Akademisiyle ilgili Tür-
kiye`de yaşanan sürecin ülkemiz 
adına utanç verici olduğunu düşü-
nüyoruz. Akademisyenlerin görüş-
lerini özgürce söylemeye sonuna 
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kadar sahip çıkılması gerekiyor. Ülkemiz imza vermenin 
suç olduğu bir ülke haline getirildi. Kendilerine mücadele-
leri için teşekkür ediyoruz. Bugün Ekim`in ikinci haftasına 
giriyoruz. Bildiğiniz gibi 4 yıl önce Ankara Garı`nda katliam 
yaşandı. Canlı bombalar patlatıldı. O zamanın Başbakanı 
geçenlerde bir açıklama yaptı, dedi ki “7 Haziran- 1 Kasım 
arasında yaşanan olayları bir anlatsam Türkiye ayağa 
kalkar.” Ne demek istediler. Tabi açıklanmadı. Bu işler 
organize işler. O gün 103 arkadaşımızı kaybettik. Hepsini 
saygıyla sevgiyle anıyoruz. Katliamla ilgili davaları yakından 
takip etmeye devam edeceğiz. Hesabını soracağız. Bu üç 
kurumuza tekrar teşekkür ederim. Bu kadar gencin katıl-
dığı böyle bir konferansı yapılması son derece sevindirici 
hepinizi kutluyorum.”

“Konferansının uluslararası tanınırlığa ulaştığı, akade-
mik dünyada saygınlıkla anıldığı günleri de göreceğiz”

Gazi İpek`in ardından söz alan BMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hülya Küçükaras da açılış konuşmasında şunları söy-
ledi; “ Şimdi burada, Sinyal ve Görüntü İşleme Konferansın-
da olsaydı kim bilir ne denli sevinirdi diyeceğimiz biri daha 
var; bugünleri 175 yıl önceden gören biri: Ada Lovelace... 
Biliyorsunuz, Ada Lovelace, 1843`te yayımladığı notlarında 
hesaplama makinelerinin günün birinde yeniden program-
lanabilen genel amaçlı bilgisayarlara evrileceğinden söz 
etmiş, yalnızca sayılarla oynayan değil, sözcükleri işleyen, 
müzik yapan, dahası genel simgeleri sınırsız bir çeşitli-
likle bir araya getiren çok güzel makinelerimiz olacağını 
öngörmüştü. Geldiğimiz noktada bu derin sezgi gerçek 
oldu; üstelik bu gelişmelere görece kısa yaşam sürelerimiz 
içerisinde tanıklık ediyoruz. Dış dünyayı makinelerle algıla-
yabilmekte ne çok yol kat ettik... Tüm bunlar, görünmeyeni 
görünür kılan araştırmacıların, bilim insanlarının, bilimi 
uygulayıma yani teknolojiye dönüştüren mühendislerin, 
meslektaşlarımızın yoğun, kimi kez yaratıcılığın ağır san-
cılarıyla dolu uğraşlarının sonucu... Yaşanan, sözün tam 
anlamıyla ışığın karanlığa karşı zaferidir. Bu konferansın 
bizler için anlamı da bu zaferi kutlamaktır!... Ve şu an, bu 
kutlamanın tadını çıkarmanın zamanıdır... Ülkemizi aydın-
latan, insanlığın bilgi evrenine katkılarıyla göğsümüzü ka-
bartan, etkinliğimizde yer alarak bilgilerini, deneyimlerini, 
tasarılarını paylaşan değerli bilim insanlarımıza, meslektaş-
larımıza candan teşekkürler... Böylesine çalışkan, özverili 

bilimcilerimiz, araştırmacılarımız, mühendislerimiz varken 
umudumuz hep dipdiri kalacak. Hiç kuşkumuz yok, örne-
ğin Sinyal ve Görüntü İşleme Konferansının uluslararası 
tanınırlığa ulaştığı, akademik dünyada saygınlıkla anıldığı 
günleri de göreceğiz.”

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi. Etkin-
likte ilk olarak  Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural (ODTÜ) “Bil-
gisayarlı Görü: Görebilen Makineler Yapma Bilimi” başlıklı 
sunumunu yaptı. Vural`ın sunumunun ardından  Doç. Dr. 
Seniha Esen Yüksel (Hacettepe Üniversitesi) “Görünenin 
Ötesini Görebilmek” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 
Verilen aranın ardından  Doç. Dr. Selim Aksoy (Bilkent Üni-
versitesi) “Tıbbi Görüntü Analizi ve Uzaktan Algılama Uygu-
lamaları İçin Zayıf Öğreticili Öğrenme” konulu sunumunu 
yaptı. Ardından Doç. Dr. Nazlı İkizler Cinbiş (Hacettepe 
Üniversitesi) “Videoları Anlama: Hareketler, Etkileşimler 
ve İşaret Dili” konulu sunumu yaptı. Etkinlik öğle arasının 
verilmesinin ardından Prof. Dr. Tayfun Akgül`ün (İTÜ) “Zor 
Koşullarda Yüz Tanıma” başlıklı sunumu ile devam etti. 
Prof. Dr. A. Murat Tekalp (Koç Üniversitesi) “ Derin Öğren-
me ile Görüntü/Video İşleme ve Sıkıştırma: Yeni Yaklaşım-
lar” başlıklı sunumunun ardından sektörel uygulamalar 
oturumlarına geçildi.

Sektörel uygulamalar oturumunda ilk olarak Dr. M. Umut 
Demirezen (ROKETSAN) “Yapay Zeka ve Sürü Zekası Tekno-
lojileri: Zeki Havacılık Uygulamaları” başlıklı sunumu yapar-
ken, Murat Bal (HAVELSAN), “Havelsan‘da Derin Öğrenme 
ve Uygulamaları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Etkinlik 
Osman Selami Budak`ın (AVEO) “Provea Hassas Tarım Ka-
rar Destek Sistemi” konulu sunumu ile sona erdi.

Etkinlikte ayrıca Thoplan firması tarafından çekilişle belir-
lenen 5 kişiye 20`şer saatlik GPU kullanım kredisi hediye 
edildi. Etkinliğin ilk günü toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Konferansın İkinci Günü Kurslarla Devam Etti

Konferans kapsamında 6 Ekim 2019 Pazar günü TED Üni-
versitesi’nde Dr. Emre Akbaş (ODTÜ) tarafından “Deep Le-
arning” ve Yusuf Sarıgöz ile Betül Çağlar tarafından “Open-
cv ve Keras İle Görüntü İşleme ve Görüntü Sınıflandırma, 
AI Labs Bilgi Teknolojileri” kursları düzenlendi.
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