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

“GÖRÜNTÜ LEMEDE LER  
UYGULAMALAR” MASAYA YATIRILDI

Kahraman Yapõcõ

EMO Basõn- Elektrik Mühendisleri Odasõ’nõn (EMO) 
“Görüntü lemede leri Uygulamalar ve Son Geli me-

ler” ba lõ õ altõnda düzenledi i 2. Akademik Kamp, zmir 
irince’deki Nesin Matematik Köyü’nde 16-19 Nisan 2015 

tarihleri arasõnda gerçekle tirildi. Kamp, görüntü i leme 
alanõnda çalõ an EMO üyesi yüksek lisans ve doktora ö -
rencileri ile bu alanda çalõ an uzman akademisyenleri bir 
araya getirdi. Görüntü i leme alanõnda tez çalõ masõ yürüten 
36 farklõ üniversiteden 52 doktora ve yüksek lisans ö ren-
cisinin katõldõ õ kampta, 11 farklõ üniversiteden 14 uzman 
akademisyen 17 farklõ seminer ve ders gerçekle tirdi. Saba-
hõn erken saatlerinde ba layan kamp çalõ malarõ, gece geç 
saatlere kadar devam etti.  

2. Akademik Kamp çalõ malarõna, 16 Nisan 2015 tarihinde 
saat 09:00’da açõlõ  töreni ile ba ladõ. Açõlõ ta ilk olarak ko-
nu an Elektrik Mühendisleri Odasõ Müdürü Emre Metin, 
kamp çalõ malarõna ili kin temel bilgileri katõlõmcõlara 
aktardõ. Metin’in ardõndan kürsüye gelen EMO Yönetim 
Kurulu Ba kanõ Hüseyin Ye il, kamp çalõ malarõna katkõ 
veren EMO Meslek çi Sürekli E itim Merkezi (M SEM) 
Komisyonu Ba kanõ Orhan Örücü, Prof. Dr. Tayfun Akgül 
ve kampa ev sahipli i yapan Nesin Vakfõ’na te ekkür etti. 
EMO’nun akademi dünyasõ ile daha yakõn ili ki kurmayõ 
hedefledi ine dikkat çeken Ye il, ikincisi yapõlan akademik 
kampõ tekrarlamak istediklerini kaydetti. Ye il’in ardõndan 

kürsüye gelen Orhan Örücü ise konu masõnda daha önce 
düzenlenen akademik kampa ili kin bilgi aktardõ. Etkinli e 
36 farklõ üniversiteden katõlõm sa lamasõnõn önemine i a-
ret eden Örücü, kampta yer alan 20 kadõn akademisyeni de 
kutladõ. Akademik kamplarõn farklõ konularda tekrarlanmasõ 
için çalõ malar yürütüldü ünü ifade eden Örücü, Prof. Dr. 
Murat Eyüpo lu ile birlikte “Manyetik Görüntüleme”, 
Prof. Dr. Bülent Ertan ile “Elektrik Makineleri ve Güç 
Elektroni i” ve Doç. Dr. Neslihan engür ile “Yapay Sinir 
A larõ” konularõnda kamp düzenlenmesi için çalõ malar 
yürütüldü ünü bildirdi. 

Örücü’nün ardõndan konu an stanbul Teknik Üniversite-
si’nden ( TÜ) Prof. Dr. Tayfun Akgül ise bir önceki kamp 
çalõ malarõna de inerek, “çok keyifli” bir çalõ ma sürecinin 
ya andõ õnõ kaydetti. Akgül, akademik kamplarda daha sõ-
cak ili kiler yaratõlmasõnõn çalõ malarõn ivmesini artõrdõ õna 
dikkat çekti. Nesin Vakfõ’na Matematik Köyü’nde yarattõ õ 
çalõ ma ortamõ için te ekkür eden Akgül’ün konu masõnõ 
tamamlamasõnõn ardõndan, genç akademisyenler kendilerini 
tanõtarak, yaptõklarõ çalõ malara ili kin bilgi aktardõ. 

Akademik Kamp’õn ilk dersi, MEF Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisli i Bölüm Ba kanõ Prof. Dr. Muhittin Gökmen’in 
sunumuyla “Yüz Tanõma” ba lõ õ altõnda yapõldõ. Gökmen 
sunumunda konunun genel çerçevesini çizerken, dünyada 
ve Türkiye’deki ileri uygulamalara ili kin bilgi aktardõ.
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“Bilim Eti i” Vurgusu 
Prof. Dr. Tayfun Akgül “Bilim Eti i”, Çukurova Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Hamit Serbest ise “Bilim, Mühendislik ve 
Ö retim Kurumlarõ” ba lõklõ sunumlarõnõ gerçekle tirdiler. 
Bu sunumlarda genç akademisyenlerin meslek hayatlarõn-
da kar õla acaklarõ sorunlara de inilerek, dikkat etmeleri 
gereken etik kurallar hatõrlatõldõ. Sunumlarda ö retim ve 
bilim kurumlarda ya anan yozla ma anlatõlõrken, bilimsel 
özgürlü ün sa lanmasõ için genç akademisyenlere dü en 
görevlerin altõ çizildi. 

Bu sunumlarõn ardõndan Prof. Dr. Tayfun Akgül tarafõndan 
“Yüzsüz Yüz Tanõma” ba lõklõ ders verildi. “Yüz Tanõma” 
konusunun sanatsal boyutlarõyla ba lantõ kurulan sunumda, 
dü ük çözünürlüklü görüntülerden nasõl yüz tanõma yapõlabi-
lece ine ili kin ayrõntõlara yer verildi. Akgül’den sonra günün 
son dersi Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Enis Çetin tara-
fõndan “Orman Yangõnõ Bulma, Örüntü Tanõma, Mikroskop 
Görüntülerinin lenmesi” ba lõ õ altõnda sunuldu.

Genç Akademisyenlerden Bilim Tarihine lgi 
Kampõn ikinci gününde ilk olarak EMO Bilimsel Dergi Ya-
yõn Kurulu Üyesi Prof. Dr. Altay Güvenir tarafõndan “EMO 
Bilimsel Dergi Tanõtõmõ” gerçekle tirildi. Dergi çalõ mala-
rõna ili kin bilgi verilen sunumda, genç akademisyenlerden 
katkõ istendi.  

Fatih Sultan Mehmet Vakfõ (FSMV) Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Atilla Bir tarafõndan yapõlan “Öklid’ten Nasreddin Tu-
si’ye, Tusi’den Ulu  Bey’e Bilim” ba lõklõ sunum ilgiyle 
takip edildi. Genç akademisyenlere bilim tarihine ili kin 
bilgiler aktarõlan sunumda, tarihsel düzlemi içerisinde bi-
lim adamlarõnõn çe itli ke iflerine ve a õrtõcõ çalõ malarõna 
yer verildi. 

Ö leden sonra dersler, Bo aziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Ay in Ertüzün tarafõndan “Doku Analizi ve Örüntü Tanõ-
ma” ba lõ õ altõnda yapõlan sunumla ba ladõ. Bu sunumda 
görüntü i leme tekniklerinin endüstride kullanõmõna ili kin 
örneklere yer verilerek, kuma  üretiminde kalite kontrolü-
nün zahmetsiz ve hõzlõca yapõlmasõna ili kin uygulamaya 

ili kin bilgiler katõlõmcõlara aktarõldõ. Ba kent Üniversite-
si’nden Yrd. Doç. Dr. Emre Sümer ise “Görüntü leme 
Teknikleri ile 3-B Bina Modelleme” ba lõklõ dersi verdi. 
Günün son dersi Nesin Matematik Köyü’nden Prof. Dr. 
Ali Nesin tarafõndan “Mühendisler ve Matematik; Sayõ Ne 
Demektir?” ba lõlõ õ altõnda yapõldõ. 

Biyometri, Eylem ve Ba lam Tanõma… 
18 Nisan Cumartesi günü MEF Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Berk Gökberk, “Biyometri” ba lõklõ sunumunu gerçek-
le tirdi. Ki ilerin ayrõt edici özelliklerinin tespit edilerek, 
kimliklerinin belirlenmesine ili kin tekniklerin anlatõldõ õ 
sunumda, bu alanda gerçekle tirilen ilginç uygulamalar ve 
Türkiye’de yapõlan çalõ malara yer verildi.

Gaziantep Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arif Nacaro lu’nun 
“Sõkõ tõrõlmõ  Sinyallerin Algõlanmasõ” ba lõklõ sunumunda 
ise görüntülerin i lendikten sonra saklanmasõ ve gerekti-

inde yeniden olu turulmasõna ili kin çalõ malar ortaya 
konuldu. 

Galatasaray Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özlem Durmaz 
ncel’in “ nsan Eylemi ve Ba lam Tanõma” konulu sunu-

munda cep telefonu gibi mobil teknolojiler kullanõlarak 
insan eylemlerinden kimlik ve konum belirlemeye ili kin 
yürütülen çalõ malara de inildi. Bu sunumun ardõndan 
ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Ara tõrma Merkezi 
(OGAM) Müdürü Prof. Dr. A. Aydõn Alatan’õn katõlõmõyla 
“Ardõ õk Görüntülerden Sahne Derinli i Kestirimi” ba lõklõ 
ders gerçekle tirildi. 

Kampõn son gününde ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Alper Selver, “Sõradüzenli Sistemlerin Günlük 
Ya am Uygulamalarõ: Kalite Tespiti, Organ Görüntüleme 
ve Radarla Nesne Tespiti” ba lõklõ sunumunu yaptõ. Bu 
sunumda görüntü i lemenin sa lõk alanõnda kullanõmõna 
ili kin örnekler yer aldõ. Kamp çalõ malarõ kapsamõnda son 
olarak TÜ’den Doç. Dr. Hazõm Kemal Ekenel’in sunu-
muyla “ çerik Tabanlõ mge ve Video Çõkarõmõ” ba lõklõ ders 
düzenlendi. Kamp çalõ malarõ Efes Harabeleri’ne ve irince 
Köyü’ne yapõlan gezi ile tamamlandõ. 


