
 

Nafiz Arıca, 1991 yılında Deniz Harp Okulu’ndan Elektrik-Elektronik lisans derecesi 

aldıktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığında dört yıl süreyle muhabere ve harekat 

subaylığı görevlerini yerine getirmiştir. 1995 yılında, hem yüksek lisans hem de doktora 

derecesini aldığı ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümüne katılmıştır. 1998 yılında, hazırlamış olduğu tez ODTÜ’de yılın tezi olarak 

ödüllendirilmiştir. 2006 ve 2008 yılları arasında doktora sonrası araştırma 

çalışmalarını, Beckman Enstitüsü Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign, IL ve Naval 

Postgraduate School, Monterey, CA Bilişim Bilimi Bölümünde gerçekleştirmiştir. 2004 

ile 2013 yılları arasında Deniz Harp Okulu Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim 

üyesi ve bölüm başkanı olarak çalışmıştır. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim 

üyesi olarak göreve başlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü 

Müdürlüğü görevini 4 yıl süreyle yürüten Nafiz Arıca, halen Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Mevcut araştırmaları; yapay zeka, 

makine öğrenme ve bilgisayarla görü alanlarında nesne tespit, tanıma ve takip, İHA 

(İnsansız Hava Aracı)’lar için yol planlama ve yüz ifadesi analizi konularını 

içermektedir. IEEE ve ACM üyesidir. Prof. Dr. Nafiz Arıca, Deniz Kuvvetleri Gücü 

kulübünde 25 sene voleybol takımında oynamış ve 5 kez Ordu Milli olmuştur.  

 

 

 



Dr. Nafiz Arica received the BSc degree from the Turkish Naval Academy in 1991. He 

worked for the Navy as communications and combat officer for four years. In 1995, he 

joined the Middle East Technical University (METU) where he received both MSc and 

PhD degrees in computer engineering. His thesis was awarded the thesis of the year 

in 1998 at METU. He conducted research as a postdoctoral associate both at the 

Beckman Institute of the University of Illinois, Urbana-Champaign, IL and at the 

Department of Information Science of Naval Postgraduate School, Monterey, CA. 

From 2004 to 2013 he worked as a faculty member of Computer Engineering 

Department at the Turkish Naval Academy, Istanbul. He is now working as Professor 

in Computer Engineering Department at Bahcesehir University. He also holds the 

position of dean at the Faculty of Engineering and Natural Sciences. 

  

The general theme of his research is to develop intelligent systems with a focus on 

“seeing”. In accordance with this ultimate goal, his research interests include various 

subjects in Computer Vision, Machine Learning and Autonomous Agents. During his 

research career, he has worked on many problems that have real-world applications 

in these areas. In particular, the problems, he has addressed covers image/object 

representation and classification, deep learning, human activity analysis, detecting and 

tracking moving objects for video surveillance, facial expression analysis. In addition 

he has studied on simulation and modeling of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) flight 

paths, and path planning algorithms.  

 

For his research, he combines the rigor of basic sciences with the innovative and 

practical aspects of engineering.  His general goal in research is to develop novel 

techniques based on probabilistic models and engineering approaches. He pursues 

his research based on three pillars: analysis of real world problems, development of 

computational models and experimentation on large set of real data. 

 

 


