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3. SİNYAL VE GÖRÜNTÜ İŞLEME GÜNLERİ

EMO ve BMO’nun TED Üniversitesi’nin ev sahip-
liğinde düzenlediği “Sinyal ve Görüntü İşleme 
Günleri” etkinliği, 7 Ekim Cumartesi günü 
yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik 
kapsamında, tıbbi görüntüleme, büyük ölçekli 
resim ve video analizi, makine öğrenmesi konu-
larında çalışan bilim insanları tarafından sunum-
lar yapıldı. 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara 
Şubesi ve Bilgisayar Mühendisleri Odası`nın 
(BMO) düzenlediği “Sinyal ve Görüntü İşleme 
Günleri” etkinliği, 7 Ekim 2017 tarihinde TED 
Üniversitesi`nde gerçekleştirildi. Etkinliğin 
açılışında konuşan EMO Ankara Şubesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fatih Kaymakçıoğlu, sinyal, 
görüntü, video ve ses işleme, yapay zeka, tıb-
bi görüntüleme, makine öğrenmesi, bilgisayarlı 
görü ve örüntü tanıma gibi alanlarda uzman 
konuşmacıların, teori ve uygulamaya yönelik 
sunumlar yapacaklarını belirtti. Kaymakçıoğlu, 
son yıllarda büyük ilgi gören ve araştırmacıların, 
dolayısıyla endüstrinin de ilgi alanına giren sin-
yal ve görüntü işleme üzerine çalışan tüm tara-

fl arı uzun vadede bir araya getirmeyi hedefl e-
diklerini kaydetti.

TED Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Tolga Kurtuluş Çapın, şehir 
üniversitesi olma hedefi yle kuruldukları 2012 
yılından beri farklı konularda araştırmacılar, 
eğitimciler ve sektör temsilcilerinin bir arada 
olduğu etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarını be-
lirtti. Çapın, “Bu etkinliğin ilk buluşmasına ev sa-
hipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Umuy-
oruz ki bu etkinlik gelecek yıllarda geleneksel 
hale gelecektir” dedi.

BMO Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Pekşen Soysal, 
etkili ve verimli bir program ortaya koymaya 
çalıştıklarını vurgulayarak, “Bugün geldiğimiz 
noktada bunu başardığımızı görmek, gelecek yıl-
larda da bu etkinlik ve nicelerini gerçekleştirmek 
adına bize motivasyon sağlıyor şüphesiz” diye 
konuştu. Sinyal ve görüntü işleme üzerine yıl-
lardır emek verildiğine işaret eden Soysal, et-
kinlikte güncel gelişmeler ve çalışmaların ge-

lecekte nereye doğru evrileceği konusunun 
masaya yatırılacağını kaydetti. Soysal, bu al-
andaki çalışmaların endüstrideki gelişmeler ve 
yatırımları da etkilediğine dikkat çekti.

EMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İbrahim 
Aksöz de açılış konuşmasında, yoğun bir etkin-
lik sürecine girildiğini belirterek, önümüzdeki 
dönemde düzenlenecek etkinliklere değindi. 
Aksöz, Ekim ayında İzmir`de 6. Akademik Kamp 
ve 5. Ulusal Tesisat Kongresi, Eskişehir`de Elek-
trikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu (ERU-
SİS); Kasım ayında İstanbul`da Elektrik-Elektron-
ik Mühendisliği Kongresi (EEMKON), Antalya`da 
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9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu 
(YEKSEM), Bursa`da 10. Uluslararası Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği Konferansı (ELECO) ve 
son olarak Aralık ayında TMMOB adına Adana`-
da 11. Enerji Sempozyumu`nun yapılacağını 
bildirdi.

Bu etkinliklerin EMO`nun üyeleriyle doğrudan 
ilişki kurmasına yardımcı olduğunu ve mesle-
ki alanların gelişimine katkı sağladığını belirten 
Aksöz, “Etkinliklerimiz, tek sesli hegemonyanın 
sürdürüldüğü ortamda bilimsel bilgi ışığında 
tespitlerimizi ve önerilerimizi kamuoyuna aktar-
manın bir aracıdır” dedi.

“Bilimsel Laik Eğitime Sahip Çıkıyoruz”

Mühendisliğin bilimle paralel gelişme gös-
termiş bir meslek alanı olduğunu, ancak eği-
tim sistemine yönelik siyasal müdahalelerin, 
mühendislik alanlarında eğitim veren üniversi-
teleri de etkilediğini belirten Aksöz, buna karşı 
bilimsel, laik eğitime sahip çıkılması gerektiğinin 
altını çizdi. “Artık üniversite okumuş olmanın 
anlamı kalmamış; gençler işsizliğin pençesinde 
farklı arayışlara yönelmektedirler” diyen Aksöz, 
istihdam planlaması yapılmadığını ve sermay-
enin hangi alanda en karlı olacağına göre işley-
en bir ekonomik yapılanma içerisinde 
gençlerin işsizler ordusuna katıldığını 
belirtti.

Siyasi iktidarın TMMOB ve odalar üze-
rindeki baskısına dikkat çeken Aksöz, 
OHAL`e ve yapılan haksızlıklara derhal 
son verilmesi gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından sunum-
lara geçildi. Etkinlikte ODTÜ`den Prof. Dr. 
Fatoş Yarman Vural “İnsan Beyni: Evrenin 
En Karmaşık Sinyal İşleme Sistemi”; Hac-
ettepe Üniversitesi`nden Prof. Dr. Pınar 
Duygulu Şahin “Büyük Ölçekli Resim ve 

Video Analizi”; konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Yaşar Üniversitesi`nden Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş 
“Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle İşaret İşleme” 
ve Bilkent Üniversitesi`nden Doç. Dr. Selim Ak-
soy “Sayısal Patoloji İçin Bilgisayarla Görme ve 
Makine Öğrenmesi” başlıklı sunumlarını yaptılar.

Öğleden sonraki bölümde de, TED Üniversite-
si`nden Yrd. Doç. Dr. Tolga İnan “Üç Boyutlu (3B) 
Nokta Bulutu Modelleme”; Disney Research`tan 
Dr. Tunç Aydın “Görsel İçerik Üretimi İçin Yeni 

Teknikler”; Florida Merkez Üniversitesi`nden Yrd. 
Doç. Dr. Ulaş Bağcı ve ABD Ulusal Sağlık Kurumu 
Klinik Merkezi`nden (National Inst. of. Health 
Clinical Center) Yrd. Doç. Dr. Haydar Çelik “Klinik 
Çalışmalar İçin Derin Öğrenme ve Diyagnostik 
Görüntüleme Yöntemleri”; TED Üniversitesi`n-
den Yrd. Doç. Dr. Selen Pehlivan da “Resim ve 
Video Üzerinden İnsan Hareketlerinin Öğre-
nilmesi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Etkinlik, yaka kartlarının arkasındaki çekiliş nu-
marası ile katılımcılara kitap ve eğitim hediyesi 
verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından 
sona erdi.


