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Türkiye’nin ilk yapay Zeka ve veri Mühendisliği
BÖlüMünün kUrUCUlarIndan prOF. dr. GÖZde ünal

YAPAY ZEKA, SABAHTAN AKŞAMA
KADAR YAPILAN RUTİN İŞLERİN

YERİNİ ALACAK
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Doktora derecesini
Amerika’da North Carolina
State University’de bilgisayarla görü alanında tamamladı.
Ardından, Georgia Tech’de doktora sonrası araştırmacı olarak
üç boyutlu görü problemleri üzerine çalıştı. Siemens
Amerika’da araştırmacı bilim insanı olarak bir süre çalıştıktan
sonra Türkiye’ye akademisyen olarak geri döndü. Şimdi ise
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
altında yeni kurulan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Bölümü’nde öğretim üyeliği yapıyor ve yapay zekanın alt
alanları olan derin öğrenme, makine öğrenmesi ve
bilgisayarla görü konularında araştırmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin ilk Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde açıldı. Bu yıl bu bölümü kazanan 40 öğrenci,
Türkiye’nin ilk yapay zeka ve veri mühendisleri olacak. Müthiş değil
mi? Yeni gelişen teknolojilerin en az yüzde 80’inin yapay zeka
teknolojilerinden besleneceği öngörülüyor. Geleceğin en önemli
meslekleri arasında gösterilen bu bölümün ülkemizde de açılması
hayli gurur verici ve ülke olarak ne kadar değerli bilim insanlarına
sahip olduğumuzun en güzel kanıtı. Yapay
Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü’nün
kurucu akademisyenlerden olan Prof. Dr.
Gözde Ünal ile yapay zekanın insan
hayatındaki yerine ve geleceğin
mesleklerine dair konuştuk.
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■ Bilim ve teknolojide kadınların rolü erkeklere
oranla daha az. Sizce bunun temel sebebi nedir?
Bunun temel sebebi, tüm dünyada toplumsal
kurgulamada kadınların daha çok ev işleri ve çocuk
yetiştirme işleriyle uğraşmasıydı. Bilim ve teknolojide
yer edinmek ciddi bir odaklanma ve kendini adama
gerektiriyor. Erkeklerin ev işlerine yardımcı olmaya
başlamasıyla 20. yüzyılın başında bu algı
kırıldı. Haliyle kadın mühendis,
akademisyen, bilim insanı ve girişimcilerin
sayısı artmaya başladı. Bilgisayar
Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri
■ Bu bölümde öğrencileri nasıl bir
eğitim bekliyor?
Mühendisliği gibi bölümler hem kadınlar
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diye temel matematiği özellikle kuvvetli
Medikal görüntüleme ve yapay zeka
tuttuk.
Daha lisans seviyesindeyken staj ve çalış
teknoloji alanlarındaki katılımı dünya
konusunda dünyanın önde gelen
ma imkanı bulacak.
genelinde erkeklere kıyasla daha
topluluklarından olan MICCAI’de kadın
düşük
bir oranda ancak sizin
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Yapay zeka, insan zekasının yaptığı işleri
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ve görevleri yapabilen bilgisayar araçları ve
■ Bundan en fazla 10 yıl sonra, bug
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■ Geleceğin mesleklerine hazırlan
yazılımlar bütünüdür. Çok büyük ölçekli verileri olan, popüler ve
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akademisyen
oranı var. Fakültemiz altındaki
çok kazandıran mesleklerin
için neler gerekli? Türkiye bu mes
analiz ederek belirli öneriler, tahminler ve aksiyonlar en az yarıdan fazl
leklere hazır mı?
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
asının yok olacağı düşünülüyor.
Gelişmekte olan birçok ülkede olduğu
oluşturabiliyorlar. Hayatımızdaki hemen hemen Sizin bu konuda
gibi Türkiye için de büyük
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Biz de halen bu heyecan verici konularda,
çalışma azmi, severek ve etik örneklerin artmasını temenni ediyorum.
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teknolojiler çağında kendilerini yeni duru
neleri kolaylaştıracak?
sonrasında birçoğumuz için hayat, çevr
mlara ve
imiç
tekn
i
olojilere göre uyarlayabilecek yetenekl
Yapay zeka; ev asistanları, sağlık,
ortamlarında geçmeye başladı. Haliyle
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■ Peki, geleceğin meslekleri sizce nele
■ Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi (BT)
r? Covid-19 almaması için hiçbir
alacak. Yapay zeka, insanın değerini
sonrası hangi meslekler daha çok ön
görüntülerinden, Covid-19 hastalığının
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üç ayrı program var: Bilgisayar Bilimleri;
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■ 2020-2021 döneminde, İTÜ Yapay
Mühendisliği. Carnegie Mellon’da ise çatı
tomografi görüntüleri
bir
Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü ilk
yapının altında Yapay
önemli bir yer tutuyor. Bu
öğrencilerini kabul edecek. Bölümün
Zeka, Bilgisayar Bilimleri,
görüntülerin radyolojik olarak
kuruluş hikayesini bir de sizden dinleyelim.
Hesaplamalı Biyoloji
değerlendirilmesi gerekiyor.
Son beş senenin yayın ve alıntı
gibi üç farklı alan
Tüm dünyada hasta sayıları giderek
istatistiklerine bakıldığında (Web of Science
oluşturdular.
arttığı için hastane sistemlerinin ve

TÜM DÜNYADA YAPAY ZEKA
KONUSUNDA İYİ YETİŞMİŞ

İNSAN AÇIĞI VAR

COVID-19
TEŞHİSİNDE
YAPAY ZEKA
DEVRİMİ

Index) İTÜ, yapay zeka alanında Türkiye birincisi.
Bir süredir lisansüstü seviyede Bilgisayar ve
Bilişim Fakültesi’nde yapay zeka üzerine yoğun
dersler veriyoruz. Yapay zeka alanında İTÜ’de
güçlü bir akademik altyapımız var. Firmaların;
otomasyona, verimliliğe, kâra yönelik çözümlere
dair problemleri var ve çözüm için yapay
zeka ve veri mühendislerine ihtiyaçları
olduğunu ancak bulamadıklarını aktarıyorlar.
Tüm bu motivasyonlarla Yapay Zeka ve
Veri Mühendisliği’ini kurduk.

çalışanlarının üzerinde büyük bir baskı
oluşturuyor. Biz de bu mücadelede
yapay zekaya dayanan teşhis
ve tanı algoritmasını geliştirme
çalışmaları yürütüyoruz. Bu
çalışmada üç boyutlu bilgisayarlı
tomografi görüntülerinden
Covid-19 hastalığının akciğer
bulgularının yapay zeka
teknikleri ile hesaplanmasını
hedefliyoruz.

