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Özet:  

Biyometri, insanların fiziksel ve davranışsal özellikleri inceleyerek birbirinden ayırt 

edilebilmesini sağlayan bilim dalıdır. Biyometrik sistemler ise, insanların kimliklerini 

belirlemek için, biyometrik özelliklerini inceleyerek oluşturulmuş sistemlerdir. Biyometrik 

sistemlerin bir türü olan yüz tanıma sistemleri, kişileri belirlemek için kişilerin yüz 

özelliklerini kullanır. Bu sistemler yaygın olarak güvenlik ve personel devam kontrolünde 

kullanılmaktadır. Ayrıca, internet ortamında sosyal paylaşım sitelerinde yüz tanıma 

uygulamalarını görmek mümkündür. Bu çalışmada, günümüzde kullanılan yüz tanıma sistem 

uygulamaları hakkında bilgiler yer almaktadır. 
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Face Recognition Systems and Application Areas  

 

Abstract: Biometrics is a branch of science to make people distinguish from each other by 

examining their physical and behavioral characteristics. As for biometric systems, they are 

systems to recognize the identity of the people by examining the properties of biometrics. Face 

recognition systems, a type of biometric systems, use peoples’ facial features to recognize 

them. These systems are widely used at security and attendance for employees. Moreover, 

applications of face recognition can be seen on social networking sites on the internet. This 

study contains information about applications of face-recognition system used today. 
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1. Giriş 

Biyometri, yaygın olarak fizyolojik ve 

davranışsal özelliği olarak kategorize edilir. 

Fizyolojik özellikleri (pasif özellikler), 

parmak izi, yüzün şekil ve geometrisi, eller, 

parmaklar veya kulaklar, damarların deseni, 

irisler, dişlerin yanı sıra, DNA örneklerini 

gibi sabit ya da istikrarlı bir insan özellikleri 

ifade eder.  

 

Fizyolojik özellikler, kazalar, hastalıklar, 

genetik bozukluklar, ya da yaşlanma ile 

değişmiş veya yok edilmemişse, genellikle 

her bireyde var olan ve ayırt edici ve 

kalıcıdır. Davranışsal özellikleri 

(aktif özellikler) bir birey tarafından 

gerçekleştirilen beceri ya da işlevleri 

tarafından temsil edilen insan özelliklerini 



 

 

ölçer. Bu özellikler yürüyüş, ses, klavye-

vuruş ve imza dinamikleri içerir[1]. 

Bir biyometrik sistem, aslında kullanıcının 

sahip olduğu belirli fizyolojik veya 

davranışsal özelliğini kullanıp o kullanıcıyı 

doğrulayarak kişisel tanımlama yapan bir 

örüntü tanıma sistemidir [2]. 

Biyometrik sistem temelde, beş parçadan 

oluşmaktadır. Bunlar; verilerin toplanması, 

verilerin iletimi, özniteliklerin çıkarımı, 

modelleme ve eşleştirmedir (Şekil 1) [3].  

 

Şekil 1. Biyometrik Sistem 

Bir (yüz tanıma) biyometrik sisteminde ilk 

adım verinin toplanmasıdır. Sisteme dahil 

edilecek olan kullanıcıların ilgili biyometrik 

verilerinin kaydedilmesinden sonra, 

biyometrik verinin insan-bilgisayar etkileşimi 

ile sisteme sayısal olarak aktarıldığı 

iletimdir[4]. 

Daha sonra iletilen veri, ait olduğu biyometri 

türüne göre işlenecektir. Öznitelikler 

aşamasında, girdi sinyali (veri toplama ve 

iletim ile elde edilen sayısal sinyaller), çeşitli 

sinyal işleme teknikleri kullanılarak 

özniteliklerine indirgenir. Böylece giriş verisi 

sadeleştirilmiş ve gereksiz kısımları 

çıkarılmıştır[4]. 

Modelleme aşamasında ise, farklı kişilerin 

öznitelikleri farklı biyometrik modeller olarak 

sistemde temel veri tabanının oluşturulup 

depolama işlemi yapılır[4]. 

Son aşamada ise, sisteme yetki talebinde 

bulunan kişinin talep anında toplanan 

biyometrik verisi veri tabanındaki modeller 

ile karşılaştırılır. Eşleşme durumunda yetki 

talebi kabul edilirken, eşleşmeme durumunda 

ise uygulamanın türüne göre belirlenen işlem 

gerçekleştirilir[4]. 

Çalışmanın ikinci bölümünde yüz tanıma 

sistemleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü 

bölümde uygulama alanlarından hakkında 

bilgi verilmiştir. Son bölümde ise sonuç ve 

öneriler verilmiştir. 

 

2. Yüz Tanıma Sistemleri 

Biyometrik sistemler son yıllarda geniş bir 

uygulama alanına sahip oldu. ABD’li pazar 

araştırma şirketi Global Industry Analysts’in 

Ekim 2011’de yayınladığı yeni pazar 

araştırma çalışmasına göre, global biyometrik 

sanayi pazarının 2017 yılında 16.47 milyar 

doları aşması öngörülmüştür [11]. 

Başlıca biyometrik teknolojilerden biri olan 

yüz tanıma, görüntü yakalama 

araçlarındaki(gözetim kameraları, cep 

telefonlarındaki kameralar) hızlı gelişmeler, 

Web ortamında çok büyük miktarlarda yüz 

görüntülerinin bulunması ve yüksek 

güvenliğe olan artan ihtiyaçlar sonucunda, 

giderek daha önemli bir hale gelmiştir [5]. 

RNCOS araştırma şirketinin Mart 2011’de 

yayınlanan 2012 Yılı Küresel Biyometik 

Pazarı Beklenti Raporu’nda; (Global 

Biometric Forecast to 2012) yüz tanıma 

teknolojisinin dünya çapında kabul edilen 

biyometrik teknolojiler arasında en hızlı 

büyüyen teknoloji olarak ortaya çıktığı 

belirtilmiş ve bu teknolojinin 2011-2013 

döneminde yıllık bileşik büyüme oranı 

(CAGR) yaklaşık %31 büyüyerek, gelecekte 

de aynı trendi takip etmeye devam edeceği 

öngörülmektedir[12]. 
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Yüz tanıma sistemleri, kişileri belirlemek için 

kişilerin yüz özelliklerini kullanır. Genellikle 

bu sistemler yüz görüntülerinden belirli bazı 

özellikleri ayıklar ve ardından bu özelliklerini 

kullanarak yüz eşlemeyi gerçekleştirir. Bir 

yüzün belirli özellikleri; gözler arasındaki 

mesafe, burun, elmacık kemikleri, çene 

çizgisi, çene ve benzeri pozisyonda genişliği 

içerir[6]. 
Yüz tanıma sistemlerinin avantajı görüntü 

yakalama cihazı (kamera) ile herhangi bir 

fiziksel temas gerekmemesidir. Bir yüz tanına 

sistemi gelişmiş bir donanıma gerek 

duymamaktadır. Bunun yerine mevcut 

görüntü yakalama cihazları(web kamerası, 

güvenlik kameraları, vb.) kullanılabilir[7]. 

Aydınlatma ile ilişkili sorunlar, jest, yüz 

makyajı, yaşlanma ve pozdaki değişimler, 

yüz tanıma performansını olumsuz etkiler[7] 

[9]. 

Yüz tanıma müdahaleci olmayan (yüksek 

oranda kullanıcı kabulü) ve kontrollü 

ortamlarda kabul edilebilir düzeylerde tanıma 

performansı sağlarken, ideal olmayan 

durumlarda güçlü yüz tanıma zorluklar 

oluşturmaya devam etmektedir[7][8]. 

Bir sonraki bölümde yüz tanıma sistemlerin 

uygulama alanlarına yer verilmiştir. 

 

3. Uygulama Alanları 

Binalara veya yüksek güvenlik gerektiren 

alanlara giriş-çıkış kontrolleri için kimlik 

doğrulama, en çok kullanılan yüz tanıma 

uygulamalarından biridir. 

Ayrıca, yüz tanıma sistemleri yüksek 

güvenlik gerektiren alanlara giriş ve 

çıkışlarda akıllı kartlarla birlikte 

kullanılmaktadır.  Örneğin, havaalanlarında 

personel ve havaalanı çalışanlarının değişik 

kontrol seviyelerinde, kimlik kartı ya da 

pasaport göstermeden geçişlerini 

sağlamaktadır[13]. 

Yüz tanımlama suçlu kimlik tespitinde ve 

halka açık alanlarda suçlu ve terörist 

aramasında da kullanılmaktadır. Ayrıca 

kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi 

devlet uygulamalarında da bu teknolojileri 

görmek mümkündür.  

Yüz tanıma bilgisayar-insan etkileşimin bir 

parçası olarak; örneğin akıllı ev sistemlerinde 

ev sahiplerini, evdeki kişileri (aile üyeleri, 

misafirleri vb.) tanıyarak, onların 

isteklerini(Sevdiği yemek, TV programı,  oda 

sıcaklığı vb.) yerine getirmede 

kullanılmaktadır[13]. 

Yüz tanıma sistemleri giyilebilir aygıtlarda; 

örnek olarak Alzheimer hastasının gözlüğüne 

yerleştirilen küçük bir kamera ve yüz tanıma 

yazılımı sayesinde, hastanın gördüğü kişinin 

hatırlamasına yardımcı olmaktadır[13][14]. 

İnternet ortamında Google+, Facebook gibi 

sosyal paylaşım sitelerinde ve Microsoft 

Photo Gallery, Google Picasa gibi ticari 

uygulamalarda, fotoğrafla etiketlemede yüz 

tanıma uygulamalarını görmek 

mümkündür[15][16]. 

4 .Sonuç ve Öneriler 

Görüntü yakalama araçlarındaki yeni 

teknolojik gelişmeler birlikte yüz tanıma 

sistem ve uygulamaların kullanılabilirliği 

hakkında daha iyi sonuçlar alınmaya 

başlanmıştır. Bu çalışmada yüz tanıma 

teknolojisi ile literatür taraması analiz 

edildiğinde, şunları söylemek mümkündür: 

 Yüz tanıma sistemin kabul edilebilir 

bir düzeyde tanıma yapabilmesi için 

gelişmiş bir donanıma ihtiyaç 

olmadığı ve sisteme kullanıcının 

fiziksel teması olmadığından 

kullanıcılar tarafından en çok kabul 

edilen biyometrik sistemlerden biri 

olduğu görülmüştür. Aydınlatma ile 



 

 

ilişkili sorunlar, jest, yüz makyajı, 

yaşlanma ve pozdaki değişimler, yüz 

tanıma performansını olumsuz 

etkilediğini, fakat bu sorunların 

çözüldüğünde daha hızlı ve güvenilir 

bir tanıma yapılacağı kuşkusuzdur. 

 Yüz tanıma sistemlerinin en hızlı 

büyüyen biyometrik teknoloji 

olduğu ve geniş bir uygulama 

alanına sahip olduğu görülmüştür. 

Bu çalışmada yüz tanıma sistemleri ele 

alınmış ve bu sistemlerin güçlü yanlarının 

yanı sıra zayıf yanları da belirtilerek, yüz 

tanıma sistemlerin yakın gelecekte, 

teknolojinin gelişmesiyle, daha da yaygın bir 

uygulama alanına sahip olacağı 

öngörülmektedir. 
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