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Özetçe—Bu çalışmada derin öğrenme yöntemi kullanılarak 

yüz görüntülerinden duygu durum tespiti yapılması 
hedeflenmiştir. Etik kurul onayı alınmış çalışmada, 7 farklı yüz 
ifadesini (mutlu, üzgün, şaşırmış, kızgın, iğrenmiş, korkmuş ve 
tarafsız) taklit ederken 20 adedi erkek ve 20 adedi kadın 
katılımcıdan alınan videolar kullanılarak özel veri seti 
oluşturulmuştur. Elde edilen videolar, önce resim karelerine 
ayrılmış sonrasında resim karelerinden Haar kütüphanesi 
kullanılarak yüz resimleri bölütlenmiştir. Resim ön işlemime 
sonrasında elde edilen özel veri setinin boyutu 25 bin resimden 
fazladır. LeNet ağının yapısından faydalanılarak önerilen 
evrişimsel sinir ağı (ESA) mimarisi bu özel veri seti ile 
eğitilmiştir. Önerilen ESA mimarisi deney sonuçlarına göre, 
eğitim kaybı 0,0115, eğitim doğruluğu %99,62 bulunmuş, 
doğrulama kaybı 0,0109 ve doğrulama doğruluğu %99,71 olarak 
bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler—Derin Öğrenme; Duygu Tanıma; Yüz 
İfadesi. 

Abstract—In this study, it was aimed to recognize the 
emotional state from facial images using the deep learning 
method. In the study, which was approved by the ethics 
committee, a custom data set was created using videos taken 
from 20 male and 20 female participants while simulating 7 
different facial expressions (happy, sad, surprised, angry, 
disgusted, scared, and neutral). Firstly, obtained videos were 
divided into image frames, and then face images were segmented 
using the Haar library from image frames. The size of the custom 
data set obtained after the image preprocessing is more than 25 
thousand images. The proposed convolutional neural network 
(CNN) architecture which is mimics of LeNet architecture has 
been trained with this custom dataset. According to the proposed 
CNN architecture experiment results, the training loss was found 
as 0.0115, the training accuracy was found as 99.62%, the 
validation loss was 0.0109, and the validation accuracy was 
99.71%.  

Keywords—Deep Learning; Emotion Recognition; Facial 
Expression. 

I. GİRİŞ 
Duygu, hislerin ruhsal etkilerinin bir ifadesi olarak 

tanımlanabilir. Yüz ifadesi, insan duygularını tanımanın en 
önemli özelliklerinden biridir [1]. Yüz ifadesi, yüz derisinin 
altındaki yüz kaslarının hareketlerini ve pozisyonlarını belirtir. 
Bu hareketler sözlü olmayan bir iletişim biçimidir ve duygusal 
durumu bir gözlemciye aktarır. Yüz ifadelerinden duygu 
tanıma, bilgisayarla görme, sözlü olmayan insan davranışı ve 
insan-bilgisayar etkileşimi uygulamacında önemli bir role 
sahiptir [2]. Duygu durum tespiti biyomedikal mühendisliği, 
psikoloji ve nörobilim gibi çeşitli alanlarında araştırılan 
karmaşık ve geniş bir araştırma konusu haline gelmiştir. Yüz 
mimiklerinin birçok hastalığın teşhisine ve tedavisine yardımcı 
olabileceği düşünülmektedir. Otizm, Parkinson, aleksitimi ve 
çeşitli psikolojik rahatsızlıkların insan yüzündeki yansımasına 
dair birçok araştırma listelenmiştir [3]–[6]. Biyomedikal 
mühendisliğindeki çalışmalar, insan duygularını otomatik 
tahmin etmeye, psikolojik bozuklukların ve diğer hastalıkların 
bilgisayar destekli teşhisine yardımcı olmaya odaklanmaktadır. 
Literatürde elektroensefalografi (EEG) sinyalleri, galvanik deri 
tepkisi (GDT) sinyalleri, konuşma analizi ve yüz ifadesi analizi 
gibi çeşitli yaklaşımlar duygusal durumları saptamak için 
kullanılmaktadır [7]–[10].  

Derin öğrenmenin popülerleşmesi ile birlikte yüz 
duygularını tespit etmek için son yıllarda derin öğrenme 
yaklaşımına dayalı birçok bilgisayar destekli sistem 
önerilmiştir. Literatürde listelenen çalışmalardan bazıları 
aşağıda incelenmiştir. Abdulsalam vd. [11] videolar üzerinden 
elde ettikleri yüz görüntüleriyle derin ESA mimarisine dayalı 
bir yaklaşımla 10 farklı duyguyu %95’in üzerinde bir 
performansla ayırabilmişlerdir.  

Chen vd. [12] öğrenme verimliliği ve hesaplama 
karmaşıklığı sorunlarını ele almak için yüz duygu tanıma için 
Softmax regresyon tabanlı derin aralıklı otomatik kodlayıcı ağı 
önermişlerdir. Çalışmada 7 farklı duyguyu sınıflamak için 2 
farklı açık erişim yüz veri kümesi ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
Geliştirilen model ile duygusal sosyal robot sistemi olarak 
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adlandırdıkları bir robot-insan etkileşim uygulaması 
gerçekleştirmişlerdir. 

Sepas-Moghaddam vd. [13] ışık alanı kameralarından elde 
edilen iki boyutlu görüntüleri VGG-16 ESA ve uzun-kısa süreli 
bellek (LSTM) tabanlı ağ kullanarak hem uzamsal hem de 
açısal bilgileri modelleyebilen bir derin öğrenme yaklaşımı 
önermişlerdir. Önerilen model sayesinde 4 farklı duyguyu 
ortalama %75'in üzerinde bir başarı ile ayırt edebilmişlerdir. 

Diğer bir çalışmada, iki aşamalı ESA mimarisi tabanlı bir 
ifade vektörü öznitelikleri kullanılarak 5 farklı duyguyu 
sınıflamışlardır. 24 basamaklı ifade vektörünün en önemli 
özelliği farklı yönlerdeki açılarda algoritmanın çalışabilmesi 
olarak tanımlanmıştır. İki aşamalı ESA mimarisinin ilk 
bölümünde resimlerde yer alan arkaplan kaldırılır, ikinci 
bölümde ise yüz özellik vektörünün çıkarılmasına odaklanılır. 
Oluşturulan model sayesinde 5 farklı yüz ifadesi %96'lık bir 
başarıyla ayırt edilebilmiştir [14]. 

Taghi Zadeh vd. [15] insan duygularının tanınması için 
derin öğrenmeye dayalı bir yöntem önermişlerdir. 
Geliştirdikleri yöntem özellik çıkarma için Gabor filtrelerini ve 
ardından sınıflandırma için bir ESA mimarisini kullanmaktadır. 
ESA girdileri olarak internet erişimli bir veri setinden elde 
edilen yüz görüntülerini kullanmışlar ve altı farklı yüz duygu 
durumunu ayırmada %97 başarı elde etmişlerdir. 

Diğer bir çalışmada ise yazarlar [16], 5 farklı insan yüz 
duygusunu sınıflandıran bir derin ESA modeli 
oluşturmuşlardır. Model, manuel olarak toplanan görüntü veri 
kümesi kullanılarak eğitilmiş ve test edilmiştir. Önerilen model 
5 farklı duyguyu sınıflamada ortalama %91 başarı göstermiştir. 

Bununla birlikte, önerilen birçok çalışmanın karmaşık 
hesaplama yöntemleri, fazla model katsayısı, çok derin ağ 
katmanı ve düşük sınıflama kabiliyeti gibi zayıflıkları vardır. 
Bu nedenle konu hala geliştirilmeye muhtaçtır. Bu çalışmada 
yüz ifadelerinden duygu durum tahmini için video 
görüntülerinden elde edilen yüz resimlerinin eğitilmesi için 
LeNet mimarisini taklit eden bir ESA mimarisi önerilmiştir. 
Çalışmanın ikinci bölümünde yöntem başlığı altında yüz 
ifadeleri veri kümesi, imge ön işleme, ESA mimarisi ve derin 
ağın eğitiminden; üçüncü bölümde sonuç ve tartışmalardan ve 
son olarak dördüncü bölümde çıkarımdan bahsedilmiştir. 

II. MALZEME VE YÖNTEM 

A. Yüz İfadeleri Veri Kümesi 
Literatürde çok sayıda açık erişimli yüz ifadesi veri kümesi 

vardır. Bu duruma rağmen literatüre yeni veri seti kazandırmak 
ve test verilerine özgünlük katmak son derece önemlidir.  

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen ve Mühendislik 
Bilimleri Etik Kurulu komitesi tarafından onaylanan 
çalışmamızda, 20 adedi erkek 20 adedi kadın olmak üzere 
toplam 40 katılımcıdan yüz video görüntüleri toplanmıştır. 
Özel veri setimizde, 7 yüz ifadesini (mutlu, üzgün, şaşırmış, 
kızgın, iğrenmiş, korkmuş ve tarafsız) temsil etmek için 
katılımcılar süreli bir video sunumunun karşısına geçirilmiş ve 
ekranda gördükleri insanın yüz hareketlerini taklit ederek, ilgili 
duyguyu yansıtmaları istenmiştir. Bu sırada katılımcıların 
baktıkları açıya bir saniyede 30 kare resim alabilen bir kamera 
yerleştirilmiş ve katılımcıların video görüntüleri 
kaydedilmiştir. 

Her katılımcı öncelikle 4 sn. süren tarafsız bir ifade ile 
taklide başlamıştır. Sonrasında 6 sn. süren bir duygunun temsili 
ekranda belirdiği anda katılımcı yüz ifadesi ile bu duyguyu 
taklit etmeye çalışmıştır. Her duygu taklidinden sonra 4 sn. 
tarafsız duygu durumunda yüz kaslarının dinlenmesi 
sağlanmıştır ve bu döngü 7 duygu durumunun bitimine kadar 
devam etmiştir. Elde edilen yüz ifade görüntülerinin bir örneği 
Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 
Şekil. 1.  Veri setinden bir örnek; a) mutlu yüz ifadesi, b) üzgün yüz ifadesi. 

B. İmge Ön-İşleme 
40 adet katılımcıdan elde edilen videolardan öncelikle 7 

duygu durumunun temsil edildiği kısımlar kesildi. Duyguların 
temsil edildiği alanlar 6 sn. olmasına rağmen katılımcıların 
ekranda gördükleri duyguyu yansıtma sürelerinde gecikme ve 
bozulmalar yaşanabildiğinden dolayı her bir katılımcının 
kesilen duygu durum videosu farklı büyüklükte olabilmektedir. 
Sonrasında, her bir video saniyede 30 adet görüntüye 
ayrıştırıldı. Devamında ise elde edilen tüm resimlerden, 
mimarinin tahmin başarısını etkileyebilecek olmasından dolayı 
arka plandaki gereksiz piksellerin etkisini azaltmak için yüzün 
olduğu çerçeve Haar Cascade kütüphanesi kullanılarak tespit 
edildi. Daha sonra, tespit edilen bu dikdörtgen yüz ifadeleri 
kırpıldı ve aynı boyuta (56x56) resimler halinde kaydedildi. 
Derin ağ için kullanılan toplam eğitim kümesi adedi her bir 
duygu ifadesi için yaklaşık aynı olmak üzere 25 bin adetten 
fazladır. 

C. Evrişimsel Sinir Ağı Mimarisi 
ESA, yapay nöronları olan bir insan beyni gibi inşa edilmiş 

ve hiyerarşik çoğaltılmış katmanlardan oluşur. Bu yapay 
nöronlar görüntüden girdi alır, ağırlıkla çoğaltır, önyargı ekler 
ve sonra aktivasyon fonksiyonunu uygular. Böylece yapay 
nöronlar basit hesaplamalar yaparak görüntü sınıflandırma, 
tanıma ve bölütleme yapabilir. Evrişimsel sinir ağını daha fazla 
veriyle besleyerek daha iyi ve son derece hassas bir derin 
öğrenme modeli elde edilebilir. Önerilen ESA mimarisi ile yüz 
ifadelerini içeren dikdörtgen bölgedeki piksel değerlerinin hızlı 
ve işlevsel olarak eğitilmesi ve oluşan derin yapay sinir ağı 
modeli ile hızlı sorgulamalar yapılması hedeflenmiştir. 
Önerilen ESA mimarisi ve çalışmanın temsili Şekil 2'de 
özetlenmiştir. Ağ, 2 boyutlu yüz ifadesi verilerinin 
sınıflandırılmasında kullanılan LeNet yapısından 
faydalanılarak geliştirilmiştir ve üç evrişim katmanı, üç 
maksimum ortaklama katmanını ve bir tam bağlı katman içerir. 
ESA’da evirişim matrisi boyutu 5x5 seçilmiştir, ayrıca 
ortaklama katmanında atlama adımı 2 olan yine 5x5’lik 
çekirdek matrisleri ile maksimum ortaklama yaklaşımı 
kullanılmıştır. Son olarak Softmax sınıflandırıcısı ile yedi farklı 
yüz ifadesi duygusal durumu temsil etmek üzere işlenmiştir. 
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Şekil. 2.  Önerilen ESA temsili ve çalışmanın akış diyagramı.

D. Derin Ağın Eğitimi 
Tüm eğitim çalışmaları Nvidia GTX 750 TI ekran kartı 

üzerinde gerçekleştirilmiş ve Tensor Flow 2.0 ve Cuda 10.1 
kütüphaneleri kullanılmıştır. Derin ağın eğitiminde doğrulama 
yapmak için doğrulama bölme işlemi gerçekleştirilmiş ve test 
boyutu %20 olarak belirlenmiştir. Derin ağın eğitimi için 
öğrenme parametreleri farklı yaklaşımlarla değiştirilerek, 
önerilen model için optimum parametreler belirlenmiştir. 
Eğitim resimlerinin boyutları 56x56 piksel değerlerinde 
seçildikten sonra döngü sayısı 300 olarak belirlenmiştir. Şekil 
3’de görüldüğü gibi 100. döngüden sonra göze çarpan bir 
değişiklik olmasa da döngü sayısının 300 olarak seçilmesinin 
nedeni eğitim modelinin aşırı öğrenmeye gitmediğinin 
ispatlanması içindir. Parametrelerin güncellenmesi için alt 
ağlara gönderilen örneklerin sayısı 64 olarak seçilmiştir. 
Öğrenme oranı 10-3 olarak tanımlanmıştır ve Adam 
optimizasyonu kullanılmıştır. Önerilen ESA mimarisinin 
eğitim özeti Tablo I' de gösterilmektedir. 

TABLO I.  ÖNERİLEN DERİN AĞ MİMARİSİNİN EĞİTİM ÖZETİ 
Katman (tip) Çıktı Şekli Param # 

conv2d_1 (Conv2D) (None, 56, 56, 20) 1520 

activation_1 (Activation) (None, 56, 56, 20) 0 

max_pooling2d_1 (MaxPooling2) (None, 28, 28, 20) 0 

conv2d_2 (Conv2D) (None, 28, 28, 50) 25050 

activation_2 (Activation) (None, 28, 28, 50) 0 

max_pooling2d_2 (MaxPooling2) (None, 14, 14, 50) 0 

conv2d_3 (Conv2D) (None, 14, 14, 100) 125100 

activation_3 (Activation) (None, 14, 14, 100) 0 

max_pooling2d_3 (MaxPooling2) (None, 7, 7, 100) 0 

flatten_1 (Flatten) (None, 4900) 0 

dense_1 (Dense) (None, 1000) 4901000 

activation_4 (Activation) (None, 1000) 0 

dense_2 (Dense) (None, 7) 7007 

activation_5 (Activation) (None, 7) 0 

Toplam parametre: 5,059,677   

Eğitilebilir parametre: 5,059,677   
Eğitilemeyen parametre: 0   

None   

*Conv2D: 2D Evrişim Katmanı, Maxpooling2: 2D Maksimum Ortaklama Katmanı 

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
Bu çalışmada, önerilen ESA tabanlı derin öğrenme 

modeliyle duygu durumlarını tahmin etmek için Keras ve 
Tensor Flow kütüphaneleri kullanılmıştır. Şekil 3’de önerilen 
mimarinin performans ölçütleri (eğitim doğruluğu ve eğitim 
kaybı, doğrulama doğruluğu ve doğrulama kaybı) 
gösterilmiştir. Deney sonuçlarına göre, eğitim kaybı 0,0115; 
eğitim doğruluğu %99,62 bulunmuştur; doğrulama kaybı 
0,0109 ve doğrulama doğruluğu %99,71 olarak bulunmuştur. 
Ayrıca eğitilen veri kümesinin ve önerilen mimarinin diğer 
performans ölçütlerinden duyarlılık değeri %98,95, kesinlik 
değeri %99,02, F1 skoru 0,9898, F Beta skoru 0,99 ve 
Cohen’in Kappa katsayısı 0,9882 olarak bulunmuştur.  

 Önerilen mimariden elde edilen sonuçlar literatürde yer 
alan birçok çalışmadan daha iyi başarı elde ettiğimizi 
göstermiştir. Ayrıca yine yüz ifadelerinden duygu durumlarını 
sınıflandırdığımız önceki çalışmamızda [17] kullandığımız 
LeNet modeline ve hazır veri kümelerine kıyasla önerilen 
mimari ve yeni veri seti daha iyi bir performans sergilemiştir. 

 
Şekil. 3.  Önerilen ESA modelinin eğitim performans grafiği. 

Şekil 4’de verilen karmaşıklık matrisine göre, önerilen 
modelin duygu durumlarının tahmininde neredeyse kusursuz 
bir başarım yakaladığı anlaşılmaktadır. Dahası, önerilen ESA 
mimarisinin eğitiminden sonra, eğitilmiş model gerçek zamanlı 
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olarak test edilmiştir. Test aşamasında geliştirilen Python betiği 
sayesinde kamera karşısına geçen bir katılımcının yüz bölgesi 
gerçek zamanlı olarak her bir resim karesinden Haar Cascade 
kütüphanesi ile tespit edilmiştir. Sonrasında algılanan yüz 
bölgesi kırpılarak ve yeniden boyutlandırılarak anlık olarak 
modele gönderilir ve ait oldukları duygu sınıfı sorgulanır. 
Tahminlerin sonucu, ayrı bir ekranda yüz ifadesinin hangi 
sınıfa ait olma olasılığı ve sınıfın daha yüksek olduğu duygu 
durumunun ifadesi resim üzerine çerçeve üzerine yerleştirilir. 
Bu işlem, gerçek zamanlı olarak elde edilen kamera 
görüntüsünün her saniyesinde meydana gelen 30 karede bir 
gerçekleştirilmiştir. 

 
Şekil. 4. Önerilen ESA modelinin test verisi Hata Matrisi. 

IV. ÇIKARIM 
Bu çalışmada, ESA mimarisine dayalı yüz ifadesi ile yedi 

farklı duyguyu gerçek zamanlı olarak sınıflandırmak için düşük 
maliyetli ve işlevsel bir derin öğrenme yöntemi ve veri kümesi 
önerilmiştir. 40 katılımcıdan alınan 25 binden fazla 
görüntülerden öncelikle yüz bölgelerinin olduğu kısımların 
kesilip alınmasıyla ortamda bulunan önemsiz piksel 
değerlerinin etkisi en aza indirilmiştir. Veri kümeleri önerilen 
kısmen az katmanlı ESA mimarisi ile başarıyla eğitilmiş ve çok 
yüksek sınıflandırma doğruluğu elde edilmiştir. Buna ek 
olarak, yüz resimleri gri katmana indirgenmeyerek 3 katmanlı 
olarak KYM şeklinde eğitilmesi resimlerde yer alan tüm 
bilginin korunması sağlanmıştır. Katılımcıların resimlerinin bir 
fotoğraf makinesi ile alınıp daha az veri elde edilmesi yerine, 
bir kamera karşısında saniyede 30 görüntünün alınması bir veri 
artırma yöntemi olarak önerilmiştir. Bu durum gerçek zamanlı 
test sistemlerinin çalışma prensibine uygun olacak bir veri 
kümesi sağlanmıştır. Ayrıca uygulanan gerçek zamanlı test 
aşaması geliştirilen modelin doğruluğunu ve işlevselliğini 
ispatlamıştır. Yüz ifadelerinden duygu tahmini, birçok 
araştırmacının ilgi alanıdır. Bu çalışmanın, yüz ifadelerinden 
kaynaklanan hastalıkların erken teşhisinde yardımcı olacak bir 
çalışma kaynağı olacağı ümit edilmektedir. 
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