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ABSTRACT: Eye tracking systems are systems that have been developed to evaluate eye movements on the 

principle of where and how many minutes one looks at. These systems are performed with pupil tracking or 

Eleletrooculogram signals. When looking at eye-tracking areas, it is often seen that they have been used on 

researches, mainly on usability tests. It has also been observed recently that eye tracking systems are also being 

produced for personal use and applications for managing computers or electronic systems with glances. By 

using the iris movements in the eye, it is being continued to find out where someone looks on a computer 

screen. In this study, research studies of eye movements and eye movements, academic studies on eye tracking 

systems, applications on eye tracking, eye tracking systems and devices, eye tracking methods, eye tracking in 

human computer interaction are examined. 
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GÖZ TAKĠBĠ VE GÖZ TAKĠP SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE BĠR 

ARAġTIRMA 
 

 

ÖZET:  Göz takip sistemleri kiĢinin nereye, kaç dakika baktığı prensibi üzerine, göz hareketlerini 

değerlendirmek amacıyla ortaya çıkmıĢ sistemlerdir. Bu sistemler gözbebeği takibi ya da Eleletrookülogram 

sinyalleri ile gerçekleĢmektedir. Göz takibi kullanılan alanlara bakıldığında, baĢta kullanılabilirlik testleri olmak 

üzere genellikle araĢtırmalar üzerine kullanıldığı görülmektedir. Son zamanlarda kiĢisel kullanım amacıyla da 

göz takip sistemleri üretilip, bakıĢlar ile bilgisayarı ya da elektronik sistemleri yönetmek üzere uygulamalar 

olduğu da görülmektedir. Gözdeki iris hareketlerinden yararlanılarak kiĢinin bir bilgisayar ekranı üzerinde 

nereye baktığının bulunması üzerine çalıĢmalar yapılmaya devam edilmektedir.  Bu çalıĢmada göz hareketleri 

ve göz hareketlerinin araĢtırma geçmiĢi, göz takip sistemleri ile ilgili yapılan akademik çalıĢmalar, göz takibi 

üzerine yapılan uygulamalar, göz takibi sitemleri ve cihazları, göz takibi yöntemleri, insan bilgisayar 

etkileĢiminde göz takibi konuları incelenmiĢtir.  

 

Anahtar sözcükler: göz takip sistemleri, göz takibi, göz hareketleri, göz takipçisi, insan bilgisayar etkileĢimi 

 

 

GİRİŞ 

 

Göz takibi veya göz izleme olarak adlandırılan teknik aslında kiĢinin nereye baktığının bulunmasını sağlamak 

üzere kullanılmaktadır. Bu sebeple yapılan iĢlem, gözün hareketlerinin ve bu hareketler sırasında gözbebeğinin 

durumunun kaydedilmesidir ve bu iĢlemi yapan cihazlara ―göz takipçisi‖ (eye tracker) denilmektedir (Gündüz, 

2005).  Göz takip sistemi kameradan alınan görüntüyü analiz eder, bakıĢ yönünü tespit eder ve ekrandaki 

noktayı belirler (Santis & Iacoviello, 2009). Göz takibinin veriye dönüĢtürülebilmesi için, kaydedilen göz 

hareketlerinin iĢlenmesi gerekir. Bakılan nesnenin net olarak görünmesi için nesneden yansıyan ıĢınlar gözdeki 

sarı noktaya ulaĢana kadar göz bebeği hareketini sürdürmektedir ve sonrasında göz pozisyonu incelenip kiĢinin 

nereye baktığı tespit edilebilmektedir (Gündüz, 2005). Göz takip tabanlı sistem ise fare ve klavye kullanımını 

azaltarak kullanıcının bakıĢlarını kullanarak fare iĢaretçisini ya da sanal olarak hazırlanmıĢ klavyeyi 

kullanmalarına izin veren sistemler olarak tanımlanabilir (Biswas & Langdon, 2011).  
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Rayner (Rayner, 1998) göz hareketlerinin keĢfi için 20 yıllık bir geçmiĢi incelemiĢ ve bu Ģekilde göz hareketleri 

araĢtırması için üç dönem ortaya çıkmıĢtır  (Duchowski, 2002): 

 

 1879–1920 dönemi: Pek çok temel göz hareketlerinin keĢfi bu dönemlerde olmuĢtur. Örneğin gözün 

sıçraması, gözün sıçrayıcı gecikmesi gibi. 

 1930–1958 dönemi: Deneysel psikolojinin davranıĢçı hareketi ile örtüĢen çalıĢmalar gibi pek çok 

uygulamalı araĢtırma alanlarına odaklanılmıĢtır. 

 1970–1998 dönemi: Göz hareketleri ölçümünün kolaylıkla elde edilmesi için göz hareketlerinin 

kayıtları yapılmaya baĢlanmıĢ ve bu doğru sonuçlar almada önem taĢıdığı için kayıt sistemleri üzerine 

yoğunlaĢılmıĢtır. 

 

R.N. Haber ve M. Hershenson (1973) ve T.E. Hutchinson vd (1989) göre göz hareketleri bazı kategorilere 

ayrılmıĢtır (Jacob, 1993); 

 Ġlk olarak, görsel bir sahnenin farklı bir bölümünü görmek için gözde meydana gelen ani ve hızlı 

hareket sıçrama (saccade) olarak adlandırılmaktadır ve 30 -120 milisaniye arasında bir sürede 

gerçekleĢmektedir.  

 Diğer bir hareket sabitleme (fixation)'dir. Ancak göz ne kadar sabit denilse de sabit kalmamaktadır ve 

küçük gergin hareketler meydana gelmektedir. Ayrıca bir ani küçük sıçramanın etkisini düzeltmek için 

de bir dizi yavaĢ kayma gerçekleĢmektedir. 

 Diğer bir göz hareketi görsel alanda hareketli bir nesneye yanıt olarak çıkar. Bu takip hareketidir, 

sıçramadan çok daha yavaĢtır ve hareketli nesne ile senkronizedir. 

 Nistagmus olarak adlandırılan diğer hareket baĢ hareketlerine yanıt olarak oluĢmaktadır.  

 Son olarak boyun açısına ve baĢka faktörlere bağlı olarak forveadan gözbebeğine uzanan bir eksen 

etrafında küçük bir dönüĢ gerçekleĢir. 

 

Bunlar içerisinde gözün sürekli olarak yaptığı iki hareketten birincisi gözün 200 ile 600 ms'lik bir zaman 

boyunca durağan kalması olan sabitlemedir,  diğeri iki sabitleme noktası arasında yapılan çok ani kayma olan 

sıçramadır (Gündüz, 2005). Günümüzde gözün sıçrama ve sabitlenme hareketleri doğrultusunda yönetilen 

bilgisayar oyunları ve uygulamalar mevcuttur.  

 

Göz takibinin kullanıldığı alanlar içerisinde en çok kullanılabilirlik testlerinin olduğu görülmektedir. Göz takibi 

kullanılabilirlik testleri psikoloji, insan-bilgisayar etkileĢimi, market araĢtırmaları, reklam araĢtırması, eğitim, 

tıp, gibi pek çok alan için kullanılmaktadır. Kullanılabilirlik testi amacıyla kullanılmasının yanında felçli ve 

ALS (Amyotrofik lateral sklerozhastalar) hastaların hayatını kolaylaĢtırmak amacıyla çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Göz takip sistemlerinin uygulanıĢ amaçlarına bakıldığında genel olarak uygulamaların dıĢında, çoğunlukla 

değerlendirme, veri toplama amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Göz takip sistemlerinin gerçek giriĢ aygıtı olarak 

kullanıldığı uygulamalar bu açıdan önem taĢımaktadır. 

 

Donanımsal olarak göz takip sistemlerine bakıldığında, bunların kullanıcının taĢıdığı göz takip sistemleri ve 

uzaktan göz takip sistemleri olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir ve bu iki sistemin avantaj ve dezavantajları Ģu 

Ģekildedir (Morimoto & Mimica, 2005); 

 Uzaktan kontrollü göz takip cihazları kullanım kolaylığı, hızlı kurulum ve kullanıcının donanımı 

taĢımasını gerektirmediği için sistemi uzun süre kullanmaya olanak sağlaması açısından önem 

kazanmaktadır.  

 Kullanıcının taĢıdığı göz takip cihazlarından alınan veri daha güvenilirdir, yani uzaktan kontrollü göz 

takip cihazlarının taĢınan göz takip cihazlarına oranla doğruluğu daha düĢük olmaktadır. 

Göz takip sisteminin kullanılmasının yararları Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır (Smith & Graham, June 14-16, 2006); 

 Göz tabanlı giriĢ çok doğaldır- Ġnsanlar göz hareketlerini diğer insanlar ile iletiĢim için 

kullanmaktadırlar. 

 Göz hareketleri az güç gerektirmekle beraber çok hızlıdır. Ġnsan vücudunda en hızlı kontrol edilen 

kaslar göz kaslarıdır. 

 Gözler, diğer iletiĢimler için bağlam oluĢturmaktadır.  Bir iletiĢime baĢlamadan önce gözler ile 

iletiĢime baĢlanmaktadır. 

 Teknoloji bir olgudur ve pek çok göz takip sistemi psikolojik araĢtırmalar için de kullanılmaktadır. 

 Göz takip sistemi bileĢenlerinin fiyatı uygundur ve gün geçtikçe bu maliyet düĢmektedir. 
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GÖZ TAKĠBĠ ÜZERĠNE LĠTERATÜR ARAġTIRMASI 

 

 

Ġlgili literatür incelendiğinde göz takibi ve göz takibinin kullanım amaçlarıyla ilgili pek çok çalıĢmaya 

rastlanmaktadır.  

 

Galante ve Menezes tarafından yapılan bir çalıĢmada (Galante & Menezes, 2012) hareket kabiliyetlerini yitiren 

hastalar için çevresindekiler ile iletiĢimi sağlamak amacıyla insan-bilgisayar etkileĢimi doğrultusunda bir sistem 

geliĢtirilmiĢtir. Bu sistemde bir iletiĢim ekranı oluĢturulmuĢ ve ġekil 1‘deki gibi hasta için fikir ya da kelimeleri 

simgeleyen semboller bu ekrana yerleĢtirilmiĢtir. Uygulama için 21 inç düz ekran kullanılmıĢ ve her sembol 4x4 

cm boyutlarında hazırlanmıĢtır. Bu uygulamada hastanın baktığı koordinatlardaki simgenin odaklanma süresine 

göre belirlenerek seçilmesi sağlanmıĢtır. Sonuçta ise kalibrasyon iĢlemi sonuçlarının tatmin edici olmadığı 

görülmüĢ ekran iletiĢim sisteminin fonksiyonelliğinden kaynaklanan bakıĢ pozisyon hataları çıkmıĢtır. Ancak 

iĢaret seçim iĢleminin baĢarılı olduğu sonucuna da varılmıĢtır. 

 

     ġekil 1. Göz Takip Ġçin GeliĢtirilen Sistemin Arayüzü (27 Kelime Sembolü Ve 3 Olay Sembolü) 

(Galante & Menezes, 2012) 

Sürücüler için bir göz takip çalıĢması (Yan, Tian, Shao-peng, & Du, 2013) yapılmıĢtır. Sürücülerin yorgun 

olması araç yolculuğu güvenliğinde önemli rol oynamaktadır ve sürücü yorgunluğunu belirlemek için göz takip 

sistemi tasarlanmıĢtır. Bir topluluk öğrenmesi olan ve özellikle insan yüzü veya göz tespiti için kullanılan 

algoritma olan AdaBoost, uygulamada sınıflandırma algoritması olarak kullanılmıĢtır. Bu sistem tek boyutlu 

sınıflandırıcıların birleĢtirilmesi ile yüksek doğruluk sonuçları oluĢturmaktadır. Göz takibi kısmında ise 

ortalama kaydırma takip algoritması temelli, kullanıcının her konumda gözü taramasına olanak verebilen cam- 

shift takip algoritması kullanılmıĢtır. Uygulama sonucunda 5 sürücü ile yapılan testte %93 oranda göz tespiti 

baĢarılı bir Ģekilde sağlanmıĢ ancak, göz takip sisteminde bazı sıkıntılar olduğu görülmüĢtür. 

 

Uzunosmanoğlu (Uzunosmanoğlu, 2013) tarafından yapılan yüksek lisans tezi çalıĢmasında çift göz takip 

yöntemi ile iki öğrencinin bir konu üzerinde çalıĢırken hangi alanlara odaklandıkları ve göz takibinde hangi 

noktada çakıĢtıkları incelenmiĢtir. Göz takibi için Tobii Eye Tracker cihazı kullanılmıĢ ve 18 öğrencinin 10 tane 

geometri sorusunu çözerken göz takipleri kaydedilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre iyi iĢbirliği sağlayan 

gurupların daha az iĢbirlikçi çalıĢan guruplara göre daha fazla ortak noktada odaklandıkları görülmüĢtür. 

 

Bulling vd. (Bulling, Roggen, & Tröster, 2008) tarafından yapılan çalıĢmada giyilebilen Elektrookülografik 

sistem geliĢtirilmiĢtir. Bu sistem, oyun oynamak için giyilemeyen göz takip sistemlerinin yeterince doğru 

çalıĢmamasından dolayı yine oyun oynamak için geliĢtirilmiĢtir. Bu amaçla gözlük Ģeklide tasarlanan 

Eleletrookülogramı (EOG) ġekil 2‘deki gibi kullanıcılar giymiĢ ve oyun tecrübesi yaĢamıĢlardır. Deneklerin 

gözlerini oyun için kullanmayı çabuk öğrendikleri ancak, göz hareketlerini kullanarak oyun oynamanın yorucu 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. Kullanıcıların %30'u oyunu oynarken konsantrasyon sıkıntısı yaĢadıklarını da 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca sistemin Ġnsan Bilgisayar EtkileĢimi (HCI) açısından kullanılabilirlik ele alındığında 

diğer EOG sistemlerine göre daha uygun ve etkili olduğu görülmüĢtür ancak, gözlüğün alt kısmında bulunan 

elektrotun rahat olmadığı, kullanıcılar için gözlüğün biraz ağır olduğu görülmüĢ ve bunun geliĢtirilmesi sonraki 

çalıĢma için önerilmiĢtir. 
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ġekil 2.  EOG Tabanlı Giyilebilir Göz Takipçisi (Bulling, Roggen, & Tröster, 2008) 

 

EOG tabanlı bir göz takip sistemi beyin felçli ve ALS gibi hastalar için geliĢtirilmiĢtir (Desai, 2013). Mevcut 

sistemlerin karmaĢık, yavaĢ iĢleyen sistemler olmasından dolayı bu yeni yöntem önerilmiĢtir. Sinyal 

sınıflandırması için en yakın komĢu algoritması kullanılmıĢtır. Sistemi tamamlamak için EOG verilerinin 

edinilmesi ve HCI arayüzü için EOG tabanlı grafiksel kullanıcı arayüzü geliĢtirilmiĢtir. EOG sistemlerinin 

kullanıcının gözlüğünden ya da lensinden etkilenmemesi, baĢ hareketlerinden etkilenmemesi, hızlı olması ve 

diğer kızılötesi göz takip sistemlerine göre daha doğru sonuçlar üretmesi sistemin avantajlarını göstermiĢtir. 

Ancak değerlendirmelerde kullanıcının göz çevresinde elektrotları taĢıması, elektrotların doğru konuma 

yerleĢtirilmesi sistemde karĢılaĢılan problemlerden sayılmıĢtır.  

 

Yine engelli hastalar için geliĢtirilen bir göz takip sistemi çalıĢmasında (Santis & Iacoviello, 2009) geliĢtirilecek 

sistemin HCI açısından uygun olması bakımından da sistemin invaziv olmaması, düĢük maliyetli olması, 

kalibrasyonun basit olması ve sağlam olması gibi özelliklere dikkat edilmiĢtir. DüĢük maliyetli bir kamera 

yardımı ile göz bebeğinin belirlenmesi iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir ve göz takip sisteminin çalıĢması ġekil 3‘teki 

akıĢ diyagramında gösterilmiĢtir. Sistemde ek bir kızılötesi aydınlatma kullanılmamıĢtır. Burada kullanılan 

yöntem en uygun segmentasyon probleminin ayrık aĢama setlerinin formüle edilmesine dayalı bir segmentasyon 

algoritmasına dayanmaktadır.  GeliĢtirilen takip sistemi göz tıkanıklığı, yüzün baĢka taraflara bakması, ıĢığın 

değiĢmesi gibi durumlarda dahi baĢarı sağlanmıĢtır.  

 
ġekil 3. Göz Takip Sistemi Ġçin AkıĢ Diyagramı Kalibrasyondan Sonraki Ġlk Karede (Saniyede 15 Kare 

Yakalanmaktadır) Gözbebeğinin Belirlenmesi (Santis & Iacoviello, 2009). 

 

Göz temelli giriĢlerin bir oyunun, oynarken deneyimler üzerine etkisi, Smith ve Graham (Smith & Graham, June 

14-16, 2006) tarafından yapılan çalıĢmada araĢtırılmıĢtır. Bir tetikçi oyunu olan Quake 2, avatarı yönlendirerek 

rol içerisinde bulunan oyun olan Neverwinter Nights, hareketli nesnelerin bir iĢaretleme yoluyla hedeflendiği bir 
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macera oyunu olan Lunar Command oyunlarında kullanıcılar, hem fare hem de göz takip sistemi ile oyun 

tecrübesi gerçekleĢtirmiĢlerdir. ÇalıĢmaya 5 gözlüklü ya da lensli toplam 12 katılımcı dâhil olmuĢtur ve üç 

oyunu da hem Mouse ile hem de uzak kameralı göz takipçisi olan Tobii Eye Tracker ile oynamıĢlardır. Oyun 

sonunda sorulan sorulara verdikleri cevapların yüzdeleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. Lunar Command dıĢındaki 

oyunların hepsinde göz takibi ile daha fazla baĢarı sağlanmıĢtır.  

 

Tablo 1. Farklı Oyun Ġçin Kullanıcıların Göz Takibi Ve Fare Ġle Oyun Tecrübeleri Ġle Ġlgili Sorular 

Ve Yanıt Yüzdeleri (Smith & Graham, June 14-16, 2006) 
Soru Quake2 Neverwinter Nights Lunar Command 

 Gözler Fare Gözler Fare Gözler Fare 

Hangisi ile oynamaktan daha fazla zevk aldınız? 42 58 83 17 42 58 

Hangisini öğrenmesi daha kolay? 33 67 67 33 33 67 

Hangisini kullanması daha kolay? 8 92 50 50 8 92 

Hangisi sizi daha çok oyun dünyasına daldırdı? 83 17 83 17 92 8 

Hangisi daha doğal hissettirdi? 25 75 67 33 42 58 

Ġleride hangisini kullanmak istersiniz? 33 67 67 33 42 58 

 

ÇalıĢmanın sonucunda kullanıcıların göz takip sistemi ile daha fazla oyun dünyası içerisinde hissettikleri 

belirlenmiĢtir. Ayrıca göz takip sisteminde oyuncunun niyetinin daha açık görülebildiği sonucu edinilmiĢtir. 

KiĢi tetikçi oyunlarında ise fare kullanımının daha kolay olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 

LC Technologies firmasının EyeGaze adlı göz takipçisi sistemleri üzerinde, John L. Sibert ve Mehmet Göktürk 

(Sibert, Gokturk, & Lavine, 2000)  tarafından geliĢtirilen bir uygulama ile hastalara göz hareketleri ile yazı 

yazmaları ve yazdıklarının sistem tarafından seslendirilmesi sağlamıĢtır. Bu sistemde, kalibrasyonun ardından 

hasta, ekrana gelen klavye aracılığıyla harflere odaklanmakta ve belirlenen göz sabitlenme süresi 

tamamlandığında bu harf kaydedilip diğer bir harfe geçilmektedir. Görseldeki kelimelerin arasındaki boĢluk, 

kelime uzunlukları, kelimenin yüksekliği gibi durumlar kullanıcının deneyimi sonucunda kullanıcı tarafından 

ayarlanabilmektedir. En sonunda ―konuĢ‖ butonuna odaklanıldığında yazılan metin seslendirilmektedir.   

Üç boyutlu uygulamaların artması ile bu uygulamaların engelli kullanıcılar için de arayüzünün oluĢturulması 

önemli bir konu olmuĢtur. Ellerini kullanamayan kullanıcılar için önemli bir giriĢ aygıtı olan bakıĢlar 3 boyutlu 

uygulamalarda sorun oluĢturmaktadır, buradaki problem 3 boyutlu uygulamalarda gözün odaklandığı noktada 

derinliğin belirlenemeyiĢidir (Lee, Woob, Kimc, Whangd, & Parke, 2010). Bunun için yapılan bir uygulamada 

göz takip ile birlikte Beyin Bilgisayar Arayüzü kullanılarak 3 boyutlu uygulamalar için derinliğin 

belirlenebileceği gösterilmiĢtir.  

ġekil 4. ‗de gösterildiği üzere; 

(a) iĢlemi hayali kol ulaĢma hareketine dayalı derinlik yönlü navigasyonu, 

(b) iĢlemi göz takip kullanılarak 2 boyutlu navigasyonu, 

(c) iĢlemi hayali yakalama hareketine dayalı nesne seçimi belirtmektedir. 

 

       ġekil 4. 3D göz izleme yöntemin Ģeması (Lee, Woob, Kimc, Whangd, & Parke, 2010) 

Uygulama Ģu Ģekilde çalıĢmaktadır (Lee, Woob, Kimc, Whangd, & Parke, 2010); 
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 Gözbebeği odaklanma hızı ölçülmektedir. 

 Kullanıcının konsantrasyon durumu belirlenmektedir. 

 DüĢük konsantrasyon durumunda ; 

 Gözbebeği merkezi belirlenir. 

 BakıĢ bilgisini belirlemek için kalibrasyon bilgisi sağlanır. 

 BakıĢ pozisyonu hesaplanır. 

 2 boyutlu navigasyon sağlanır ġekil 4.(b). 

 Yüksek Konsantrasyon durumunda; 

 Kol eriĢimi için EEG (Elektroansefalografi) kalibrasyon bilgisi edinilir. 

 EEG ölçülüp analiz edilir. 

 Yakalama için EEG kalibrasyon bilgisi edinilir. 

 Yakalamaya baĢlamak için boĢ zaman ölçülür. 

 Derinlik yönlü navigasyon gerçekleĢtirilir ġekil 4.(a). 

 Hayali yakalama hareketine dayalı nesne seçilir ġekil 4. (c) 

Göz Takibi Üzerine Yapılan Bazı Uygulamalar 

Mirametrix göz takip sistemi üreticileri (Mirametrix, 2009) tarafından MSN Games Bubble Town Flash tabanlı 

oyunu geliĢtirilmiĢtir. Bu oyunda kullanıcının baktığı noktalar kırmızı iĢaret ile görülmekte ve göz sabitlenme 

süresi arttıkça iĢaret büyümektedir.  Böylece büyüyen kırmızı noktalarda balonlar patlatılmaktadır. 

Waterloo Labs (Waterloolabs, 2009) tarafından göz hareketleri ile kontrol edilen EyeMario isimli oyun 

geliĢtirilmiĢtir. Bu oyun için göz takibi metotlarından gözün çevresine takılan elektrotlar yardımı ile derideki 

elektriğin ölçülmesi yöntemi olan EOG kullanılmıĢtır. ġekil 5‘deki gibi göz çevresine takılan elektrotlar 

sayesinde kullanıcı ellerini kullanmadan Mario karakterini hareket ettirebilmekte ve gözler yukarı doğru 

çevrildiğinde Mario karakteri zıplamaktadır.  

 

 ġekil 5. Eye Mario oyunu Elektrookülogram yardımı ile oynanırken (Waterloolabs, 2009) 

ALS hastalar için geliĢtirilen önemli bir proje Eyewriter‘dır (Eyewriter.org, 2013). Bu sistem grafiti sanatçısı ve 

ALS hastası TEMT için geliĢtirilmiĢtir. Bu sistemde basit ve ucuz bir göz takip cihazı bulunmaktadır ve ücretsiz 

Eyewriter açık kaynak kodlu yazılımı bulunmaktadır. Ayrıca bir çizim cihazı da bu göz takip gözlüklerine 

bağlıdır. Ek olarak sunulan Eye-Drawing yazılımı da göz hareketleri ile çizim yapmaya olanak tanımaktadır. 

 

GÖZ TAKİBİ YÖNTEMLERİ 

Göz hareketlerinin takibinin 3 temel yöntemi bulunmaktadır ve bunlardan ilki de kendi içerisinde beĢ alt 

yönteme ayrılmıĢtır (Gündüz, 2005);  

 Optik İzleme: Göze, çevre koĢullarından etkilenilmemesi için kızılötesi ıĢınlar gönderilerek gözbebeği 

hareketlerinin izlenmesi yoluyla yapılan takiptir. Bu yöntemde göze dıĢarıdan müdahale 

gerekmemektedir ve bu açıdan kullanıĢlılık için de önem taĢımaktadır. Bu takip de kendi içerisinde 

ayrılmaktadır. 

 Limbus izleme 

 Gözbebeğini izleme 

 Kornea ile gözbebeği etkileĢimi 

 Kornea ve göz imajının yapay sinir ağları ile iĢlenmesi 
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 Purkinje imaj izleme 

 Elektrik Potansiyellerinin Ölçülmesi: Gözün çevresini kaplayan derideki elektriğin ölçülmesidir. 

 Göz eklemeli İzleme: Göze takılan özel lenslerle hareketin izlenmesidir. 

Ġnsan gözü, gözün arkasında bulunan retinadaki elektrotların yoğunlaĢması ile kutuplaĢmıĢtır. Bu çift kutuplu bir 

potansiyel oluĢturmaktadır ve gözler kafa sabitken hareket ettiği zaman gözdeki elektrik alanı da bu Ģekilde 

hareket etmektedir (Waterloolabs, 2009). Göz küresi aslında küçük bir batarya, kornea pozitif bir kutup ve retina 

da negatif bir kutup olarak düĢünülebilir ve göz küresindeki değiĢmeler derideki potansiyelin değiĢmesine neden 

olabilir (Desai, 2013). KiĢinin nereye baktığının belirlenmesi için bu çok küçük voltajlı elektriği ölçmek 

gerekmektedir. Bu yöntem Elektrookülogram (EOG) olarak adlandırılmaktadır ve gözün çevresindeki elektriği 

ölçen yöntemdir. EEG tabanlı sistemler EOG tabanlı sistemler ile karĢılaĢtırıldığında bir hastanın ihtiyaçlarını 

sanal bir klavyede yazması EEG tabanlı sistemlere göre EOG tabanlı sistemlerde daha kolay olduğu 

söylenebilmektedir (Desai, 2013). 

Özel bir lens ile göz çevresinin izlenmesi yönteminde ise küçük bir bobin kontak lensin içerisine, gözün hareketi 

sırasında kaymaması için sıkıca yerleĢtirilmektedir (Morimoto & Mimica, 2005). Bu yöntem kullanıcının 

taĢıdığı sistemlerden en yerleĢik olanıdır. Kullanıcının bakıĢı, harici bir elektromanyetik alandan ölçülmektedir 

ve sistemin fazlasıyla kullanıcıya entegre olmasına karĢın çok doğru sonuçlar verdiği bilinmektedir (Morimoto 

& Mimica, 2005). 

 

GÖZ TAKĠBĠ SĠSTEMLERĠ VE GÖZ TAKĠBĠ CĠHAZLARI 

Günümüzde kiĢisel kullanımına sunulmuĢ, kullanım amacına göre değiĢen pek çok göz takip cihazı ve sistemi 

üreticisi mevcuttur. Dünya çapında en geliĢmiĢ göz takip cihazlarını üreten firma Tobii‘dir. Tobii‘nin kullanım 

amacına göre pek çok ürünü bulunmaktadır: 

 ġekil 6. (a)‘daki gibi yeni nesil giyilebilir göz izleme cihazı üretmektedir ve bu gözlük market 

araĢtırmalarında, sürüĢ kullanıcı testlerinde, benzetim (simülasyon) oyun testlerinde, mobil aygıt 

testinde, spor psikolojisi gibi pek çok alanda göz takip verisi alıp değerlendirmede kullanılmaktadır 

(Tobii Technology, 2013). 

 Tobii'nin göz izleme donanımı olan Eyex kullanıcı arayüzü oluĢturmak için geliĢtirilmiĢtir. Tobii Eyex 

göz izleme teknolojisi ile oyunlar ve uygulamalar oluĢturmak için geliĢtirilmiĢtir. ġekil 6. (b)‘deki 

Tobii EyeX Motoru ve SDK geliĢtiriciler için üretilmiĢtir. 

 Tobii I serisi ile ALS, felçli, engelli, otistik hastalar için göz takibiyle her türlü etkileĢimi sağlamak için 

farklı cihazlar geliĢtirmiĢtir. Ses çıkıĢı, çevre kontrolü, bilgisayar kullanımı, uzun mesafe 

haberleĢmelerini ve Facebook, Skype gibi sosyal ağları bile kullanmalarını sağlayan sistem ġekil 

6.(c)‘de gösterilmiĢtir (Tobii Technology, 2012).  

 
ġekil 6. Tobii Göz Ġzleme Teknolojisi Ürünleri (A) Eye Glasses, (B) Eyex (C) Tobii I Serisi (Tobii 

Technology, 2012) (Tobii Technology, 2013)  

Diğer göz takip sistemleri üzerine çalıĢan firmalar ise Ģu Ģekilde listelenebilir: 
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SensoMotoric Instruments (SMI) : Bu firma hem göz takibi sistemleri hem de EEG cihazları üzerine 

çalıĢmaktadır. AraĢtırma ve kullanılabilirlik çalıĢmaları için gözlük, göz takip uygulamaları için geliĢtirici 

paketleri, sanal gerçeklik cihazları (Oculus Rift DK2) üretmektedirler (GmbH, 2012). Firmanın bu açıdan 

ürünleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

The Eye Tribe: Göz takip sistemi üzerine çalıĢmaktadırlar ve Ģu anda dünyanın en küçük ve en ucuz etkili göz 

takip sistemini ürettiklerini belirtmektedirler (The EyeTribe, 2014). Fiyatı $100 olan ġekil 7‘da görülen göz 

takip cihazı USB 3.0‘ı da desteklemektedir. GeliĢtiriciler için SDK‘ları mevcuttur.  

 

ġekil 7.  Eye Tribe Tracker‘ın görüntüsü (The EyeTribe, 2014) 

ĠNSAN BĠLGĠSAYAR ETKĠLEġĠMĠ VE GÖZ TAKĠP SĠSTEMLERĠ 

BakıĢlar, bir iletiĢim sistemine ihtiyaç duyan insanlar için Ġnsan Bilgisayar Arayüzleri (HCI) oluĢturmada 

doğal bir giriĢ verisidir (Santis & Iacoviello, 2009). Scott ve Findlay (1993) ve Hallett (1986)‗e göre ideal bir 

göz takip sistemi Ģu Ģekilde olmalıdır (Morimoto & Mimica, 2005); 

 Konu ile hiçbir temas kurmamalıdır. 

 Yüz ve kafa için eriĢim açısından engelsiz bir görüĢ sunmalıdır. 

 Uygulamadaki zorluğu aĢabilecek yapay retinal görüntü dengeleme yeteneğine sahip olmalıdır. 

 Çözünürlük de sağlamalıdır ki gözün pozisyonundaki en küçük bir değiĢmede yakalama yeteneğine 

sahip olabilmelidir. 

 Tepki hızı ve geçici dinamikleri iyi bir Ģekilde sunmalıdır. 

 Gerçek zamanlı yanıt sağlamalıdır. 

 Her açıdan ölçüm yapabilmelidir ve mercek değiĢiminden etkilenmemelidir. 

 BaĢ ve vücut kayıtları ile uyumlu olmalıdır. 

Bunun yanında iyi bir göz takip sistemi kullanıcı açısından kullanımı kolay olmalı ayrıca çevre koĢullarından 

(ıĢık, çevredeki diğer görüntüler vb.) etkilenmemelidir. Bir göz takip sistemi tasarlarken HCI ilkeleri de göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle genel bilgisayar arayüzlerinde uygulanacak ideal göz takip sistemi 

(Morimoto & Mimica, 2005); 

 Sağlam olmalı, yani açık hava, iç mekân gibi farklı koĢullar altında çalıĢabilmelidir. Gözlük ya da lens 

kullanan kullanıcılara da hitap etmelidir. 

 Yaralamaya ya da rahatsızlığa sebep olmaması için kullanıcı tarafından taĢınan bir sistem olmamalıdır. 

 Kurulum haricinde her seferinde kalibrasyon gerektirmemelidir. 

 Serbest kafa hareketine olanak sağlamalıdır 

 Doğru olmalıdır. 

 Güvenilir olmalıdır. 

 Gerçek zamanlı tepki üretmelidir. 

 

Bir engelli kiĢi için HCI inĢası, sinyal analiz algoritmalarından ve fiziksel cihazlardan (video kameralar, baĢ 

hareketi algılayıcıları, EEG cihazları, özel kontak lensler) dolayı oldukça karıĢık bir durumdadır (Santis & 

Iacoviello, 2009). Özellikle engelli insanlar için HCI temelli sistemler tasarlarken en doğru sonucu sağlayan, 

aynı zamanda kullanılabilirlik açısından en kolay sistemi tasarlamak önem taĢımaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu çalıĢmada göz takip sistemleri ile ilgili yapılan akademik çalıĢmalar incelenmiĢ, göz takibi üzerine yapılan 

uygulamalar, göz takibi sitemleri ve cihazları, göz takibi yöntemleri, insan bilgisayar etkileĢiminde göz takibi 
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konuları ele alınmıĢtır.  Göz takip sistemlerine bakıldığında kullanıcıya giydirilen sistemlerin (göze takılan özel 

lensler ile izleme, EOG yardımı ile izleme) olduğu görülmektir. Bunlar doğru sonuçlar vermesine karĢın Ġnsan 

Bilgisayar EtkileĢimi açısından uygun olmadığı için kiĢisel kullanım amacıyla optik izleme sistemlerinin 

kullanıldığı ve kullanıcıya sunulduğu görülmektedir. Kullanıcıya gönderilen kızılötesi ıĢınlar yardımı ile ya da 

kamera yardımı ile de göz izlemesi yapıldığı görülmüĢtür. Bu sistemlerin HCI açısından daha uygun olduğu 

belirtilmiĢtir.  

 

Kullanıcılar için geliĢtirilen göz takibi sistemlerinin genellikle kullanılabilirlik testleri üzerine olduğu 

görülmektedir. Göz izleme sistemlerinin literatürde özellikle oyun uygulamaları için ve ALS, kilit ya da beyin 

felçli hastalar için kullanıldığı görülmektedir. Firmalar tarafından ergonomik olarak hem kullanılabilirlik testleri 

için, hem de ALS ve kilit hastaları için göz takip cihazları ve yazılımları üretilmektedir. Yine yazılımcılar için 

firmalar tarafından geliĢtirme kitleri de sunulmaktadır. Özellikle hastalar için göz takip sistemlerinin 

iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi için gerek firmalar tarafından sunulan kitlerin kullanılarak, gerek farklı çözümler 

ile yazılım geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi önerilmektedir. GeliĢtirilecek göz takip sistemlerinde HCI açısından 

da uygun Ģekilde tasarlanması konularına da dikkat edilmelidir.   
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