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EMO, Genç Bilim Adamlarõnõ 2. Akademik Kamp’ta Buluíturdu…

“GÖRÜNTÜ ñìLEMEDE ñLERñ
UYGULAMALAR” MASAYA YATIRILDI
Kahraman Yapõcõ

E

MO Basõn- Elektrik Mühendisleri Odasõ’nõn (EMO)
“Görüntü ñílemede ñleri Uygulamalar ve Son Geliímeler” baílõðõ altõnda düzenlediði 2. Akademik Kamp, ñzmir
ìirince’deki Nesin Matematik Köyü’nde 16-19 Nisan 2015
tarihleri arasõnda gerçekleítirildi. Kamp, görüntü iíleme
alanõnda çalõían EMO üyesi yüksek lisans ve doktora öðrencileri ile bu alanda çalõían uzman akademisyenleri bir
araya getirdi. Görüntü iíleme alanõnda tez çalõímasõ yürüten
36 farklõ üniversiteden 52 doktora ve yüksek lisans öðrencisinin katõldõðõ kampta, 11 farklõ üniversiteden 14 uzman
akademisyen 17 farklõ seminer ve ders gerçekleítirdi. Sabahõn erken saatlerinde baílayan kamp çalõímalarõ, gece geç
saatlere kadar devam etti.

Örücü’nün ardõndan konuían ñstanbul Teknik Üniversitesi’nden (ñTÜ) Prof. Dr. Tayfun Akgül ise bir önceki kamp
çalõímalarõna deðinerek, “çok keyifli” bir çalõíma sürecinin
yaíandõðõnõ kaydetti. Akgül, akademik kamplarda daha sõcak iliíkiler yaratõlmasõnõn çalõímalarõn ivmesini artõrdõðõna
dikkat çekti. Nesin Vakfõ’na Matematik Köyü’nde yarattõðõ
çalõíma ortamõ için teíekkür eden Akgül’ün konuímasõnõ
tamamlamasõnõn ardõndan, genç akademisyenler kendilerini
tanõtarak, yaptõklarõ çalõímalara iliíkin bilgi aktardõ.

Akademik Kamp’õn ilk dersi, MEF Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliði Bölüm Baíkanõ Prof. Dr. Muhittin Gökmen’in
sunumuyla “Yüz Tanõma” baílõðõ altõnda yapõldõ. Gökmen
sunumunda konunun genel çerçevesini çizerken, dünyada
ve Türkiye’deki ileri uygulamalara iliíkin bilgi aktardõ.

tayfun akgül

2. Akademik Kamp çalõímalarõna, 16 Nisan 2015 tarihinde
saat 09:00’da açõlõí töreni ile baíladõ. Açõlõíta ilk olarak konuían Elektrik Mühendisleri Odasõ Müdürü Emre Metin,
kamp çalõímalarõna iliíkin temel bilgileri katõlõmcõlara
aktardõ. Metin’in ardõndan kürsüye gelen EMO Yönetim
Kurulu Baíkanõ Hüseyin Yeíil, kamp çalõímalarõna katkõ
veren EMO Meslek ñçi Sürekli Eðitim Merkezi (MñSEM)
Komisyonu Baíkanõ Orhan Örücü, Prof. Dr. Tayfun Akgül
ve kampa ev sahipliði yapan Nesin Vakfõ’na teíekkür etti.
EMO’nun akademi dünyasõ ile daha yakõn iliíki kurmayõ
hedeflediðine dikkat çeken Yeíil, ikincisi yapõlan akademik
kampõ tekrarlamak istediklerini kaydetti. Yeíil’in ardõndan

kürsüye gelen Orhan Örücü ise konuímasõnda daha önce
düzenlenen akademik kampa iliíkin bilgi aktardõ. Etkinliðe
36 farklõ üniversiteden katõlõm saðlamasõnõn önemine iíaret eden Örücü, kampta yer alan 20 kadõn akademisyeni de
kutladõ. Akademik kamplarõn farklõ konularda tekrarlanmasõ
için çalõímalar yürütüldüðünü ifade eden Örücü, Prof. Dr.
Murat Eyüpoðlu ile birlikte “Manyetik Görüntüleme”,
Prof. Dr. Bülent Ertan ile “Elektrik Makineleri ve Güç
Elektroniði” ve Doç. Dr. Neslihan ìengür ile “Yapay Sinir
Aðlarõ” konularõnda kamp düzenlenmesi için çalõímalar
yürütüldüðünü bildirdi.
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“Bilim Etiði” Vurgusu
Prof. Dr. Tayfun Akgül “Bilim Etiði”, Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamit Serbest ise “Bilim, Mühendislik ve
Öðretim Kurumlarõ” baílõklõ sunumlarõnõ gerçekleítirdiler.
Bu sunumlarda genç akademisyenlerin meslek hayatlarõnda karíõlaíacaklarõ sorunlara deðinilerek, dikkat etmeleri
gereken etik kurallar hatõrlatõldõ. Sunumlarda öðretim ve
bilim kurumlarda yaíanan yozlaíma anlatõlõrken, bilimsel
özgürlüðün saðlanmasõ için genç akademisyenlere düíen
görevlerin altõ çizildi.
Bu sunumlarõn ardõndan Prof. Dr. Tayfun Akgül tarafõndan
“Yüzsüz Yüz Tanõma” baílõklõ ders verildi. “Yüz Tanõma”
konusunun sanatsal boyutlarõyla baðlantõ kurulan sunumda,
düíük çözünürlüklü görüntülerden nasõl yüz tanõma yapõlabileceðine iliíkin ayrõntõlara yer verildi. Akgül’den sonra günün
son dersi Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Enis Çetin tarafõndan “Orman Yangõnõ Bulma, Örüntü Tanõma, Mikroskop
Görüntülerinin ñílenmesi” baílõðõ altõnda sunuldu.

Genç Akademisyenlerden Bilim Tarihine ñlgi
Kampõn ikinci gününde ilk olarak EMO Bilimsel Dergi Yayõn Kurulu Üyesi Prof. Dr. Altay Güvenir tarafõndan “EMO
Bilimsel Dergi Tanõtõmõ” gerçekleítirildi. Dergi çalõímalarõna iliíkin bilgi verilen sunumda, genç akademisyenlerden
katkõ istendi.
Fatih Sultan Mehmet Vakfõ (FSMV) Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Atilla Bir tarafõndan yapõlan “Öklid’ten Nasreddin Tusi’ye, Tusi’den Uluð Bey’e Bilim” baílõklõ sunum ilgiyle
takip edildi. Genç akademisyenlere bilim tarihine iliíkin
bilgiler aktarõlan sunumda, tarihsel düzlemi içerisinde bilim adamlarõnõn çeíitli keíiflerine ve íaíõrtõcõ çalõímalarõna
yer verildi.
Öðleden sonra dersler, Boðaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Ayíin Ertüzün tarafõndan “Doku Analizi ve Örüntü Tanõma” baílõðõ altõnda yapõlan sunumla baíladõ. Bu sunumda
görüntü iíleme tekniklerinin endüstride kullanõmõna iliíkin
örneklere yer verilerek, kumaí üretiminde kalite kontrolünün zahmetsiz ve hõzlõca yapõlmasõna iliíkin uygulamaya
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iliíkin bilgiler katõlõmcõlara aktarõldõ. Baíkent Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Emre Sümer ise “Görüntü ñíleme
Teknikleri ile 3-B Bina Modelleme” baílõklõ dersi verdi.
Günün son dersi Nesin Matematik Köyü’nden Prof. Dr.
Ali Nesin tarafõndan “Mühendisler ve Matematik; Sayõ Ne
Demektir?” baílõlõðõ altõnda yapõldõ.

Biyometri, Eylem ve Baðlam Tanõma…
18 Nisan Cumartesi günü MEF Üniversitesi’nden Yrd. Doç.
Dr. Berk Gökberk, “Biyometri” baílõklõ sunumunu gerçekleítirdi. Kiíilerin ayrõt edici özelliklerinin tespit edilerek,
kimliklerinin belirlenmesine iliíkin tekniklerin anlatõldõðõ
sunumda, bu alanda gerçekleítirilen ilginç uygulamalar ve
Türkiye’de yapõlan çalõímalara yer verildi.
Gaziantep Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arif Nacaroðlu’nun
“Sõkõítõrõlmõí Sinyallerin Algõlanmasõ” baílõklõ sunumunda
ise görüntülerin iílendikten sonra saklanmasõ ve gerektiðinde yeniden oluíturulmasõna iliíkin çalõímalar ortaya
konuldu.
Galatasaray Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özlem Durmaz
ñncel’in “ñnsan Eylemi ve Baðlam Tanõma” konulu sunumunda cep telefonu gibi mobil teknolojiler kullanõlarak
insan eylemlerinden kimlik ve konum belirlemeye iliíkin
yürütülen çalõímalara deðinildi. Bu sunumun ardõndan
ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araítõrma Merkezi
(OGAM) Müdürü Prof. Dr. A. Aydõn Alatan’õn katõlõmõyla
“Ardõíõk Görüntülerden Sahne Derinliði Kestirimi” baílõklõ
ders gerçekleítirildi.
Kampõn son gününde ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nden
Yrd. Doç. Dr. Alper Selver, “Sõradüzenli Sistemlerin Günlük
Yaíam Uygulamalarõ: Kalite Tespiti, Organ Görüntüleme
ve Radarla Nesne Tespiti” baílõklõ sunumunu yaptõ. Bu
sunumda görüntü iílemenin saðlõk alanõnda kullanõmõna
iliíkin örnekler yer aldõ. Kamp çalõímalarõ kapsamõnda son
olarak ñTÜ’den Doç. Dr. Hazõm Kemal Ekenel’in sunumuyla “ñçerik Tabanlõ ñmge ve Video Çõkarõmõ” baílõklõ ders
düzenlendi. Kamp çalõímalarõ Efes Harabeleri’ne ve ìirince
Köyü’ne yapõlan gezi ile tamamlandõ.
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