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Son 30 yõl içinde görüntü teknolojilerindeki hõzlõ geli me 
ve donanõm fiyatlarõnõn dü mesiyle artõk her mekan gü-

venlik amacõyla gözlem altõna alõnmaya ba lamõ , ortamdaki 
hemen hemen her nokta kamera gözetimi altõna alõnmõ tõr. 
Sõradõ õ bir olay meydana geldi inde; kaydedilen görüntüler 
de erlendirilir. Elbette bu kayõtlarõn “kaydade erlik” kaza-
nabilmesi için görüntülerdeki ki ilerin yüzlerinin do ruluk-
la saptanmasõ ve kesinlikle tanõnmasõ birincil amaçtõr. 

Özellikle son on yõl içinde, irili ufaklõ birçok kurum ve ku-
rulu  güvenlik amacõyla bu alana çe itli boyutlarda yatõrõm 
yapmaya ba lamõ tõr. Sosyal medyadaki hõzlõ geli me sonu-
cunda Facebook, Google, Apple, Microsoft gibi irketler ile 
birçok ülkenin güvenlik birimlerinin de yüz tanõma konu-
sunda ara tõrma ve uygulamalara büyük tutarlõ yatõrõmlar 
yaptõklarõ söylenebilir. 

Bütün bu yatõrõmlar güvenlik ve özgürlük arasõndaki ince 
sõnõrõn tartõ õlmasõna da yol açmaktadõr. Her ne kadar bu 
yazõnõn konusu olmasa da, ünlü Time Dergisi’nin 13 Mayõs 
2013 tarihli kapa õndaki hiciv (New York’taki Özgürlük Anõ-
tõ’nõn elindeki me alenin yerine bir dizi güvenlik kamerasõ) 
konunun hassasiyetinin medyada da gündeme ta õndõ õnõ 
göstermektedir.

Bu yazõnõn ana konusu; yüz tanõmanõn tanõmõnõ yaparak, 
yüze benzer yüzümsü imgeler ile yüzsüz yüz imgeleri ör-
neklerini tartõ maya açmaktõr.

Yüz tanõma tanõmõ: Yüz tanõma, günümüzde kullanõlan 
biyometrik tanõma yöntemlerinden belki de en önemlisi-
dir. nsanõn yüz bölgesinin daima görünür olmasõ, belli 
bir mesafeden insan yüzünün tanõnabilmesi, parmak izi, 
el geometrisi, iris ya da kulak tanõma gibi di er biyometrik 
tanõma yöntemlerinden daha etkindir. Bu nedenle, her ne 
kadar 50 yõllõk bir geçmi e dayansa da yüz tanõma; güvenlik 
ve do rulama sistemlerinin yanõ sõra sosyal medyada da sõk-
lõkla kullanõlan ve üzerinde çalõ õlan güncel bir konudur. 

Tanõma için kullanõlan yöntemler “bütüncül, öznitelik tabanlõ 
ve karma yöntemler” eklinde sõnõflandõrõlabilir. Bütüncül 
yöntemler, tanõma için yüz bölgesinin tamamõnõ kullanõrken; 
öznitelik tabanlõ yöntemler, yüz imgesinden çe itli öznitelik 
ö eleri çõkarõr ve ahsõ bu öznitelikler ile ifade eder. Karma 
yöntemlerde ise bu iki yakla õm birlikte kullanõlmaktadõr. 

Görüntüde Yüz Var mõ?
Yüz tanõma yapõlabilmesi için, ilk a amada, herhangi bir 
görüntüde yüz imgesinin bulunup bulunmadõ õnõn sap-
tanmasõ gerekmektedir. nsanlarõn büyük ço unlu u yüz 
tanõma konusunda do u tan yetenek sahibidir. Ortalama 
bir insan, herhangi bir görüntüye baktõ õnda o görüntüde 
yüz olup olmadõ õnõ hemen anlar. Hatta bazõ durumlarda 
yüz imgesi olmasa bile bir görüntü içindeki õ õk ve gölge 
oyunlarõnõn yarattõ õ illüzyonu bile yüz gibi algõlayabilir. 
Bu illüzyona en ilginç örnek, Voyager Uydusu’nun 1976’da 
yolladõ õ Mars görüntülerinde insan yüzüne benzer bir 

görüntünün (Bakõnõz ekil 2) yarattõ õ tartõ madõr. NASA 
bu görüntülerin jeolojik yapõnõn õ õk ve gölge illüzyonu ol-
du unu açõklamõ tõr.

Herhangi bir video, CCTV veya foto raf kayõtlarõndaki herhangi 
bir yüz imgesinin tanõmlõ bir ki iye ait olup olmadõ õ türünden 
sorunlar, yüz tanõmanõn ana eksenidir. Bu tür bir problem için 
ilk adõm, bir imgede, varsa e er, yüz imgesinin algõlanmasõdõr. 
Genelde, yüz algõlama probleminde yüz sahibinin kimli inin 
bilinmesi gerekmez. Farklõ pozlarda alõnan görüntüler, õ õklan-
dõrma ko ullarõ, yüz boyutlarõnõn çe itli boyutlarda olabilmesi ve 
yüz imgelerinin dü ük çözünürlüklü olabilmesi, yüz yakalama 
probleminin en temel sorunlarõdõr. 

ekil 1: Time Dergisi’nin 13 Mayõs 2013 tarihli kapa õ. 
“Anavatan Güvensizli i: Amerikalõlar daha güvenli olma 
adõna mahremiyetlerini kurban etmeye muhtaç mõ?”

ekil 2: Voyager Uydusu’nun 1976’da yolladõ õ Mars 
görüntüdeki insan silüeti.
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En Dü ük Yüz Çözünürlü ü
Günümüzde kullanõlan CCTV aygõtlarõ ço unlukla ortam 
görüntülenmesini hedefler. Bu nedenle insan yüzlerinin 
tespitinde çe itli sorunlar çõkabilmektedir. Ortamda mevcut 
yüz imgeleri “yakalanma” a amasõnda dü ük çözünürlüklü 
olabilmektedir. Bir imgenin “yüz” görüntüsü olarak tanõm-
lanabilmesi için gereken en dü ük çözünürlü ün ne olmasõ 
gerekti ine ait alt sõnõr ile ilgili bir fikir birli i uzmanlar ara-
sõnda henüz mevcut de ildir. Yakõn zamanda gerçekle tirilen 
bilimsel çalõ malarda en dü ük yüz çözünürlü ünün 64x64 
veya 32x32 piksel boyutlarõ aralõ õnda olmasõ gerekti i ortaya 
çõkmõ tõr. Bu boyutlarõn altõndaki çözünürlüklü imgeler için 
(örne in 20x20 gibi) çok özel yöntem ve yordamlarõn geli -
tirilmesi gerekmektedir. Literatürde “süperçözünürlük” 
(superresolution) adõyla anõlan bu çalõ malarla ilgili yayõnlara 
rastlanmasõna kar õn henüz yaygõn anlamda kabul gören ve 
konuyla ilgili ara tõrõcõlar tarafõndan kullanõlmaya ba lanmõ  
bir yöntem veya yordam mevcut de ildir.

Yüz Tanõma Ko ulu: Göz ve Göz Akõ
stanbul Teknik Üniversitesi ( TÜ) Elektrik-Elektronik 

Fakültesi bünyesindeki Sinyal leme Laboratuvarõ’nda 
sürdürülen yüz tanõma çalõ malarõnda, bir yüz imgesinin 
“tanõma” için kullanõlabilmesi için gerekli ko ul; imgede göz 
ve göz akõnõn bulunmasõdõr. Göz akõ görülemez/algõlanamaz 

Farklõ pozlarda alõnan görüntüler, 
õ õklandõrma ko ullarõ, yüz boyutlarõnõn 

çe itli boyutlarda olabilmesi ve yüz 
imgelerinin dü ük çözünürlüklü 

olabilmesi, yüz yakalama probleminin 
en temel sorunlarõdõr. Göz akõ 

görülemez/algõlanamaz ise yüz imgesi 
sadece “silüet”tir ve silüetten berrak/

net tanõma yapõlamaz; olsa olsa 
benzerlikten söz edilebilir.

ise yüz imgesi sadece “silüet”tir ve silüetten berrak/net ta-
nõma yapõlamaz; olsa olsa benzerlikten söz edilebilir. 

Örne in, New York Times Gazetesi’nde yayõmlanan ekil 
3’deki foto rafõn öncephesinde Michelle Obama’yõ hemen 
hemen herkes ve geli mi  otomatik yüz tanõma algoritma-
larõ saptayabilir. Oysa arka plandaki silüetin ancak ve ancak 
“bilinir” bir ki i olmasõ dolayõsõyla ABD Ba kanõ Barack 
Obama’ya ait olabilece i varsayõlabilir. Siluet bilinmeyen 
bir ki inin ise kimlik te hisinde kullanõlamayaca õ açõktõr. 
Yeri gelmi ken belirtelim: Karikatürcü bakõ õ ile silüetten 
ki i benzetimi yapõlabilir. Silüetten çizgiye geçi  yapõlabilir; 
çizgiden resme ula õlabilir. 

Yüz Tanõmada Sanatsal Geçi kenlik
Yüz tanõma çalõ malarõnda gelinen en son nokta, farklõ 
ortamlardan elde edilen kontrolsüz kayõtlardan yüz tanõ-
ma yapõlabilmesine yönelik ara tõrmalardõr.[1] Bunlarõn 
yanõnda, robot resim [2], karikatür [3-5], montaj-portre 
[6], yüze benzer “yüzümsü” resimlerin [7] tanõmasõ gibi 
konular gündeme girmi tir. Bir örnek vermek gerekirse, 

ekil 4(a)’daki yüz imgesinin ki iye bakõlarak yapõlmõ  port-
resi ekil 4(b)’de, ki inin tarifi üzerine karikatür sanatçõsõ 
Semih Poroy tarafõndan yapõlmõ  robot resmi ekil 4(c)’de ve 
ki iye bakõlarak Tayfun Akgül tarafõndan çizilmi  karikatürü 

ekil 4(d)’de gösterilmi tir. [3] Bu tür farklõ ortamda elde 
edilen imgelerin tanõnmasõ veya birbirleriyle benzer (foto -
raf-foto raf, foto raf-karikatür, robot resim-foto raf gibi) 
imgelerin çakõ tõrõlmasõ gibi deneyimlerle problemlere yeni 
yollar, yordamlar ve yöntemler aranmaktadõr [1-8]. 

ekil 3: New York Times Gazetesi’nde yayõmlanan foto rafõn 
ön cephesinde Michelle Obama, arka plandaki silüette ABD 
Ba kanõ Barack Obama.

ekil 4: (a) ki inin foto rafõ; (b) bakõlarak çizilmi  portresi; 
(c) çizim ustasõ Semih Poroy tarafõndan (ki inin resmine 
bakõlmaksõzõn) tarif üzerine çizilmi  portresi; (d) Tayfun 
Akgül tarafõndan çizilmi  karikatürü [1].

(a) (b)

(c) (d)
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Bu ve benzer çalõ malar için tarafõmõzdan olu turulan karikatür 
ve montaj portre veritabanlarõ, konuyla ilgilenen ara tõrõcõlarõn 
kullanõmõna açõlmõ tõr.[9] ekil 5’te karikatür-foto raf veritaba-
nõndan [4], ekil 6’da da “montaj portreler” adõ verilen çe itli 
malzemeler kullanõlarak yapõlmõ  portreler ile foto raflardan 
olu an veritabanõndan [6] örnekler gösterilmektedir.

Yüz tanõma konusunda sõnõrlarõ zorlayõcõ bazõ ilginç ça-
lõ malar da mevcuttur. Örne in parmak izi kullanõlarak 
yüz kestirimi yapan bir çalõ ma [10] ile DNA verileri [11] 
kullanarak yüz kestirimleri yapan de i ik çalõ malar da 
mevcuttur. Bu konunun uzun süre gündemde kalaca õ 
söylenebilir.

ekil 6: Montaj portre veritabanõndan örnekler.

ekil 5: Karikatür veritabanõndan foto raf ve karikatür çiftlerine örnek.
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