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Farklı Çekicilikte Yüz Fotoğrafları Seti Geliştirme Çalışması
A Study of Creating Face Photographs Set Including Different Levels of Attractiveness

Özlem ERTAN-KAYA , Banu CANGÖZ  

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Introduction: This study was aimed to create a set of photographs 
including human faces with neutral expression and different levels of 
attractiveness that can be utilized scientifically by different disciplines 
and for different scopes.

Methods: In total, 186 students (120 females, 66 males) volunteered to 
be photographed in passport style with a neutral expression. In these 
pictures there was no make-up, earring, or piercing. These photographs 
were evaluated by the participants for the neutrality and attractiveness. 
The secondary sex characteristics of the faces were also assessed.

Results: Symmetrical faces were created by taking the mirror image 
of the right and left sides of the faces because sufficient number of 
photographs could not be obtained at the first stage. According to the 

evaluations of these photographs by the participants, 26 attractive (13 
females, 13 males) and 26 average (13 females, 13 male) faces were 
selected for the final set.

Conclusion: Finally, a set of 52 photographs representing human 
faces with neutral expression with different levels of attractiveness 
is developed. According to the measurement of the secondary sexual 
characteristics, attractive and average faces differ in terms of the width 
of the eyes, the nasal area, and the length of the chin. Thus, a scientific-
based FaceSet including different levels of the attractiveness has been 
available for the use by those concerned.

Keywords: Facial attractiveness, neutral faces, face photographs set, 
secondary sexual characteristic, symmetry

ABSTRACT

Amaç: Çalışmada farklı disiplinler tarafından farklı amaçlarla 
kullanılabilecek farklı çekicilik düzeylerini temsil eden nötr ifadeli 
yüz fotoğrafları içeren bilimsel temelli bir uyarıcı seti geliştirmek 
amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmada 186 (120 kadın, 66 erkek) gönüllü üniversite 
öğrencisinin nötr ifadeli vesikalık fotoğrafları çekilmiştir. Fotoğraflarda 
katılımcılar makyajsızdır ve küpe, pearcing gibi takıları yoktur. Çekilen 
yüz fotoğrafları, farklı gönüllü öğrenciler tarafından nötr olma durumu 
ve çekicilik düzeyleri açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca, fotoğraflardaki 
yüzler ikincil cinsiyet özellikleri açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmanın ilk aşamasında yeterli sayıda çekici yüz fotoğrafına 
ulaşılamamış, bu nedenle orijinal yüzlerin sağ ve sol ayna görüntüleri 
alınarak simetrik yüzler oluşturulmuştur. Yüzlerin fotoğraftaki sol tarafının 

simetrisinin alınmasıyla oluşturulan versiyonlardan katılımcıların 
değerlendirmeleri sonucunda, elde edilen ortalama çekicilik düzeyi 
değerlerine göre 26 çekici (13 kadın, 13 erkek) ve 26 orta düzey çekici 
(13 kadın, 13 erkek) yüz fotoğrafı nihai set için seçilmiştir.

Sonuç: Çalışma sonucunda, farklı çekicilik düzeylerinde toplam 52 
fotoğraftan oluşan nötr ifadeli bir yüz fotoğraf seti geliştirilmiştir. Setteki 
çekici ve orta düzey çekici gruptaki yüzlerin göz genişliği, burun alanı 
genişliği ve çene uzunluğu gibi ikincil cinsiyet özellikleri açısından 
farklılaştığı gösterilmiştir. Böylece, farklı çekicilik düzeylerini temsil eden 
bilimsel temelli bir yüz fotoğrafları seti ilgililerin kullanımına hazır hale 
getirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Yüz çekiciliği, yüz fotoğrafları seti, ikincil cinsiyet 
özellikleri, simetri
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Yüz çekiciliği, biyolojik öneminden dolayı pek çok bilimsel araştırmaya 
konu olmakta ve bu bağlamda, çekici yüzlerin dikkat ve bellek yanlılığına 
yol açtığı bilinmektedir (1–3). Çekici insan yüzünü sadece izlemenin bile 
beyinde duygusal bellek ve dikkat ile ilişkili nöral devreleri aktive ettiği ve 
beyindeki ödül sistemini harekete geçirdiği bilinmektedir (4). Alanyazında 
çekicilik algısı hem sağlıklı hem de psikolojik/psikiyatrik hasta gruplarında 
incelenmiştir. Bu bağlamda özellikle beden dismorfik bozukluğu (BDB) ve 
obsesif-kompulsif bozukluğu (OKB) olan bireylerle yürütülen çalışmalar 

göze çarpmaktadır (5–7). BDB’li bireyler ile sağlıklı kontrol gruplarının 
karşılaştırıldığı çalışmalar; BDB’li bireylerin kendilerini daha az çekici, 
diğerlerini ise daha fazla çekici olarak değerlendirme eğiliminde olduklarını 
ortaya koymaktadır. Bu ve buna benzer araştırmalar, yüz çekiciliğinin çok 
farklı amaçlarla ve örneklemlerle çalışıldığını göstermenin yanı sıra, bu 
alanda kullanılabilecek bilimsel temelli uyarıcı setlerine olan ihtiyacı da 
beraberinde getirmektedir.
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Alanyazın incelendiğinde, farklı amaçlarla oluşturulmuş yüz setlerinin 
yer aldığı veritabanlarının bulunduğu görülmektedir. Bu veritabanlarında 
paylaşılan yüz setleri ağırlıklı olarak, doğal ve duygusal yüz fotoğraflarından 
oluşurken (8, 9), bazıları ise yapay olarak oluşturulmuş duygusal yüz 
fotoğraflarından (10) oluşmaktadır. Ancak ulaşılabilen alanyazın 
kapsamında, yüz çekiciliği boyutunun ele alındığı herhangi bir fotoğraflar 
setine veya veritabanına ulaşılamamıştır. Yüz çekiciliğini konu alan bilimsel 
çalışmalarda kullanılan uyarıcılar; a) farklı amaçlarla oluşturulmuş yüz 
veritabanlarından seçilerek (11, 12), b) o çalışmaya özgü yeni fotoğraflar 
çekerek (1, 13), c) var olan yüzlerin şekillerini değiştirerek (morphed) (14, 15), 
d) yapay yüzler oluşturarak (16, 17), e) mevcut yüzlerin simetrik versiyonlarını 
oluşturarak (18, 19) elde edilmektedir. Bu uyarıcılar hâlihazırda var olan yüz 
setleri veritabanından alınsa da, araştırmacılar tarafından bizzat çekilerek 
hazırlansa da kapsamlı bir ön çalışma süreci gerektirmektedir. Sözü edilen 
ön çalışma; yüz fotoğraflarının çekimi, amaca uygun olanların seçilmesi, 
yüzlerin çekicilik düzeylerinin belirlenmesi ve uygun görsel sunum formuna 
getirilmesi süreçlerini içermektedir. Dolayısıyla, bir çekici yüz setinin 
hazırlık aşaması zaman almakta ve araştırmacının asıl araştırma konusuna 
ve yapılacak deneysel değişimlemelere ayrılacak vakitten kaybetmesine 
sebep olurken; araştırmanın tamamlanma süresini uzatabilmektedir. Ayrıca 
tüm sayılan uğraşlara rağmen ön çalışma sonucunda hala yeterli sayıda ya 
da istenilen düzeyde çekici yüze ulaşılamama veya kontrol edilemeyen bir 
takım sınırlılıklar (makyaj, takı, pearcing vb.) içermesi ihtimali de vardır. Bu 
nedenle, farklı çekicilik düzeylerini temsil eden nötr ifadeli bir insan yüzü 
fotoğraf setinin geliştirilmesi araştırmacılara büyük kolaylık sağlayacak ve 
önemli bir eksikliği giderecektir.

Bu çalışmanın amacı, farklı disiplinlerden araştırmacılar için değişik 
amaçlarla kullanılabilecek farklı çekicilik düzeylerini temsil eden bir 
insan yüzü fotoğrafları seti geliştirmektir. Geliştirilen uyarıcı setinin 
çekiciliği etkileme potansiyeli olan karıştırıcı değişkenler açısından 
mümkün olduğunca kontrol edilmiş olması için gereken bilimsel özen 
gösterilmiştir. Etik kaygılar (çekici olmayan yüzlere sahip kişilerde bu 
gruplama/etiketleme nedeniyle yaşaması muhtemel olumsuz duygular 
yaratma potansiyeli) nedeniyle geliştirilen yüz fotoğrafı setinde sadece 
orta düzey çekici ve çok çekici yüzlerden oluşan fotoğraflara yer verilmiş, 
çekici olmayan yüz fotoğrafları sete dahil edilmemiştir.

YÖNTEM
Aşama 1
Aşama 1; insan yüzü fotoğraflarının çekimi, uygun ve standart bir forma 
(saç ve kulaklar görünmeyecek şekilde sabit bir oval çerçeve içine 
yerleştirilmesi ve siyah-beyaz hale getirilmesi işlemleri) dönüştürülmesi ve 
çekicilik ile nötrlük düzeyleri bakımından ön değerlendirilme süreçlerinin 
tamamlanmasını içermektedir.

Katılımcılar
Nötr ifadeli vesikalık fotoğraf çekimine, 120 kadın ve 66 erkek olmak 
üzere toplam 186 gönüllü üniversite öğrencisi (20,51±2,06) katılmıştır. 
Ancak fotoğrafı çekilen katılımcılardan makyajsız olan ve küpe, pearcing 
gibi takıları olmayan 104 kadın ve 65 erkek katılımcının fotoğrafı 
değerlendirmeye alınmıştır.

Fotoğraflardaki yüzlerin nötr ifadeli olma ve çekicilik düzeyleri ilk 
aşamada fotoğraf çekimine katılmamış olan 11 gönüllü üniversite 
öğrencisi (25,00±1,95) tarafından değerlendirilmiştir.

Veri Toplama Araçları
Nötr ifadeli vesikalık fotoğrafların sabit bir uzaklıktan çekilmesini sağlamak 
amacıyla Sony VCT-60AV Tripot kullanılmıştır. Fotoğraflar Nikon D60 
dijital fotoğraf makinesi ile çekilmiştir. Her bir fotoğraf, Adobe Photoshop 
CC (ücretsiz sürüm) kullanılarak, yüz oranları bozulmadan 250×350 piksel 
boyutunda sabit bir oval içine yerleştirilerek nötr ifade ve çekicilik düzeyi 
değerlendirmesi için hazır hale getirilmiştir.

Fotoğraflardaki yüzlerin nötr ifade ve çekicilik düzeyleri açısından 
değerlendirilmesi için 7’li Likert tipi (1: Hiç nötr değil, 7: Oldukça nötr ve 
1: Hiç çekici değil, 7: Oldukça çekici) bir ölçek kullanılmıştır.

Çalışmadaki tüm istatistiksel analizler, Hacettepe Üniversitesi tarafından 
sağlanan lisanslı IBM SPSS İstatistik 23 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir.

İşlem
Çalışmanın gerçekleştirilmesi için öncelikle araştırmanın yürütüldüğü 
üniversiteden Senato Etik Kurul onayı (03.10.2013 tarih ve 4697 sayılı 
onay) alındıktan sonra yapılan duyuruya başvuran gönüllü katılımcılara 
çalışmanın amacı ve kullanım alanı hakkında bilgi verilmiş ve 
katılımcılardan aydınlatılmış onam alınmıştır.

Katılımcılardan fotoğrafları çekilirken, yüzlerine nötr bir ifade vermeleri 
istenmiş ve bu ifade (istenen poz) yakalanana kadar birden fazla 
fotoğrafları çekilmiş; içlerinden araştırma için en uygun olanı seçilerek 
saklanmış ve kullanılmayacak diğer fotoğraflar katılımcının huzurunda 
imha edilmiştir. Fotoğraflar Adobe Photoshop CC yardımıyla 250 x 350 
piksel boyutunda, gri tonlamalı olarak (siyah-beyaz) düzenlenmiş ve 
yüzler üzerindeki pürüzler (sivilce, yara izi vb.) temizlenmiştir. Ayrıca 
yüz setinde yer alan tüm vesikalık fotoğraflar yüz oranları bozulmadan, 
sadece yüzler görünecek şekilde, sabit bir oval çerçeve içerisine 
yerleştirilmiştir. Böylece, saç şekli, saç rengi, kulak yapısı ve ten rengi gibi 
hem yüz çekiciliği değerlendirmesini etkileme hem de özellikle dikkat 
ve bellek çalışmalarında katılımcıya ipucu sağlama ihtimali olan olası 
karıştırıcı değişkenler ortadan kaldırılmıştır. Nitekim alanyazındaki pek 
çok çalışmada benzer sebeplerle gri tonlamalı uyarıcıların kullanıldığı 
bilinmektedir (12, 20). Tüm fotoğraflar için, yukarıda belirtilen 
düzenlemeler yapılarak standart bir set elde edilmiş olmakla beraber, 
orijinal versiyonları da araştırmacılar tarafından muhafaza edilmektedir.

Fotoğraflar yukarıda belirtilen nitelikleri içerecek şekilde standart bir 
forma getirildikten sonra, nötr ifade ve çekicilik düzeyleri bakımından 
katılımcılar tarafından Likert tipi ölçek üzerinden değerlendirilmiştir. Bu 
değerlendirme süreci sonunda katılımcılardan sunulan yüzler arasında 
çekici olarak değerlendirilen herhangi bir yüz bulunmadığına ilişkin 
geribildirimler alınması ve Likert tipi ölçek puanları üzerinden yapılan 
analizler sonucunda, tüm katılımcıların neredeyse tüm yüzleri (yüzlerden 
sadece 3 tanesi çekici olarak değerlendirilmiştir) düşük düzeyde 
çekici olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Seçilen yüz fotoğrafları 
arasında çekicilik düzeyi yüksek olan yeterli sayıda yüz bulunamayacağı 
anlaşıldığından bu noktada farklı bir yöntem izlemeye karar verilmiştir.

Aşama 2
Yüz seti içinde yer almaya aday çok sayıda fotoğraflardan istenen sayıda 
çekici yüze ulaşılamayacağı Aşama 1’deki ön değerlendirmeyle anlaşılmış 
olduğundan alanyazındaki simetrik yüzlerin çekici olduğu bilgisinden 
hareketle (21–23), tüm orijinal yüzlerin sağ ve sol ayna görüntüleri 
alınarak “sağ simetrik” ve “sol simetrik” yeni yüzlerden oluşan yapay 
versiyonları oluşturulmuştur.

Katılımcılar
İlk aşamada değerlendirilen 169 (104 kadın, 65 erkek) gönüllü katılımcıya 
ait orijinal fotoğraflar ile bu fotoğrafların sağ ve sol simetrik versiyonları, ilk 
aşamaya katılmamış ve fotoğrafı çekilmemiş olan 26 gönüllü (Ort=19,96, 
SS=0,21) üniversitesi öğrencisi tarafından çekicilik düzeyi açısından 7’li 
Likert tipi ölçekle (1: Hiç nötr değil, 7: Oldukça nötr ve 1: Hiç çekici değil, 
7: Oldukça çekici) değerlendirilmiştir. Ardından aşağıda işlem kısmında 
detayları belirtilen nedenlerle, değerlendirme işlemi farklı 41 gönüllü 
(Ort=20,43, SS=0,20) üniversitesi öğrencisi tarafından sadece sol simetrik 
yüzler üzerinden devam etmiştir.
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Veri Toplama Araçları
Orijinal yüz fotoğraflarının sağ ve sol ayna görüntülerinin alınması Adobe 
Photoshop CC kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yüz fotoğraflarının nötr 
ifade ve çekicilik düzeyleri Aşama 1’deki gibi 7’li Likert tipi bir ölçekle 
değerlendirilmiştir. Seçilen yüzlerin ikincil cinsiyet özellikleri ImageJ 1.46r 
(24) yazılımından faydalanılarak ölçülmüştür.

İşlem
Çalışmanın ilk aşamasındaki ön değerlendirme sonucunda yeterli sayıda 
ve düzeyde çekici yüze ulaşılamayacağının anlaşılması üzerine mevcut 
yüzlerin sağ ve sol ayna görüntülerinin alınması yöntemiyle simetrik 
yapay versiyonlarının oluşturulmasına karar verilmiştir.

Aşama 1’deki gibi çalışmalarda kullanıma hazır hale getirilen (gri tonlamalı, 
oval çerçeve içerisinde ve pürüzsüz) tüm fotoğraflar, aydınlatılmış 
onamları alınan katılımcılar tarafından nötr ifade ve çekicilik düzeyleri 
bakımından değerlendirilmiştir. Ancak fotoğraf sayısının çok olması 
(orijinal, sağ simetrik ve sol simetrik versiyonlar olmak üzere toplam 507 
adet fotoğraf) değerlendirme sürecinin uzamasına yol açmıştır. Bu durum 
değerlendirme için gönüllü katılımcı bulmayı zorlaştırmıştır. Başlangıçta 
gönüllü olan pek çok katılımcı değerlendirilecek fotoğraf sayısının 
fazla olmasına (507 adet) bağlı olarak zaman ayırmak istememeleri 
sebebiyle çalışmayı yarıda bırakmışlardır. Belirtilen katılımcıların eksik 
değerlendirmeleri analiz sürecine dâhil edilmemiştir. Sonuç olarak 
fotoğrafların tamamı sadece 26 kişi tarafından değerlendirilmiştir. Bu 
veriler incelendiğinde fotoğrafların sol tarafının ayna görüntüsü ile 
oluşturulmuş yüzlerin (yani fotoğrafı çekilen kişinin yüzünün sağ tarafı) 
katılımcılar tarafından daha çekici olarak algılanma eğiliminde olduğu 
görülmüştür. Set içerisinde ortalama çekicilikteki yüzlerin yanısıra eşit 
miktarda çekici yüzün de bulunması istendiğinden ve fotoğrafların 
diğer versiyonlarında çekici yüz sayı yetersiz olduğundan, denek kaybını 
da engellemek adına, Aşama 2’ye sadece sol tarafın simetrisi alınarak 
oluşturulan versiyonlar (169 adet) ile devam edilmiştir. Böylece, set 
içerisinde yer alan fotoğrafların tümü sol tarafın simetrisinin alınmasıyla 
elde edilmiş yüzlerden oluşmuştur. Kırk bir kişi tarafından değerlendirilen 
169 adet fotoğraftan %29 kadarı 2,5–4,5 arası puan alan orta düzey çekici 
fotoğraflar iken, %15,4 kadarı 5 üzerinde puan alan çekici fotoğraflardan 

meydana gelmiştir. Geriye kalan çekici olmayan fotoğraflar (%55,4) daha 
önce belirtilen etik kaygılar nedeniyle yüz setine dahil edilmemiştir. Çekici 
olmayan fotoğraflar dışarıda tutulduktan sonra, çekici ve orta düzey çekici 
fotoğrafların dağılımı yüzdelik cinsinden cinsiyet gruplarına göre bar 
grafiği ile gösterilmiştir (Şekil 1). Normlama çalışmasında değerlendirme 
işlemi yapılan katılımcılara tüm resimler gösterilmiştir. Yani kadın 
katılımcılar da erkek katılımcılar da hem kadın hem erkek fotoğraflarını 
değerlendirmişlerdir. Katılımcıların cinsel eğilimleri hakkında bilgi 
alınmamıştır. Değerlendirme süreci sonunda çekici kadın, çekici erkek, 
orta düzey çekici kadın ve orta düzey çekici erkek kategorilerinde 13’er 
adet olmak üzere toplam 52 fotoğraf seçilmiştir. Her bir kategoriye ait 
fotoğraf örnekleri Şekil 2’de sunulmuştur.

Temelde yüzlerin simetrik versiyonları orijinallerinden daha çekici algılansa 
da (t (103)=2,56, p<0,05), set içerisindeki yüzlerin tümü simetrik olmasına 
rağmen hepsinin çekici olarak değerlendirilmediği ortadadır (setteki 
yüzlerin yarısı çekici yüzlerden oluşmaktadır). Bu durum, çekicilik algısında 
sadece simetrinin rol oynamayabileceğini düşündürmüş ve alanyazındaki 
bilgiler ışığında set içerisindeki yüzlerin ikincil cinsiyet özelliklerinin 
(burun genişliği, çene uzunluğu, göz alanı büyüklüğü vb.) de incelenmesi 
gerektiğine karar verilmiştir. Bu bağlamda, Cunningham, Cunningham ve 
ark. ile Grammer ve Thornhill’in (25, 26) çalışmaları temel alınarak ImageJ 
1.46r yazılımı kullanılarak yüz seti içerisindeki orta düzey çekici ile çekici 
kadın ve erkek yüzlerinin ikincil yüz özellikleri ölçülmüştür (Şekil 3).

Çalışmanın 1. ve 2. aşamasında yer alan ve dolayısıyla geliştirilen fotoğraf 
setinde fotoğrafı bulunan tüm katılımcılar, fotoğraflarının bilimsel amaçlı 
olmak koşuluyla bir fotoğraf seti veya veritabanı kapsamında yer alması, 
gerektiğinde kullanılması için yazılı ve imzalı onay vermişlerdir.

BULGULAR
Geliştirilen insan yüzü fotoğrafları seti, nötr ifadeli 26 adet orta düzey 
çekici (13 kadın, 13 erkek) ve 26 adet çekici (13 kadın, 13 erkek) olmak 
üzere toplam 52 adet siyah-beyaz simetrik insan yüzü fotoğrafından 

Şekil 1. Çekici ve orta düzey çekici fotoğrafların cinsiyet gruplarına göre yüzdelik 
cinsinden dağılımı

Şekil 2. Yüz fotoğrafları setinden seçilmiş farklı çekicilik düzeylerini temsil eden örnek 
kadın ve erkek fotoğrafları (Modellerin onayı alınmıştır).

Ortalama düzey çekici kadın

Çekici kadın

Ortalama düzey çekici erkek

Çekici erkek
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oluşmaktadır. Set içerisindeki yüzlerin tümü katılımcılar tarafından 
yüksek düzeyde nötr ifadeli olarak değerlendirilmiştir (Tablo 1). Çekici ve 
orta düzey çekici gruplar arasında nötrlük değerleri bakımından anlamlı 
bir farklılık olup olmadığını incelemek üzere, hem çekici hem de orta 
düzey çekici yüz fotoğraflar Kolmogorov-Smirnov normallik sayıltısını 
karşılamadığı (p<0,05) ve n sayısı küçük olduğu için t test yerine Mann 
Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuçlara göre; çekici fotoğrafların nötrlük 
düzeyleri (Mdn=6,10) ile ortalama düzey çekici fotoğrafların nötrlük 
düzeyleri (Mdn=6,08) arasında istatistiksel açıdan anlamı farklılık yoktur, 
U=319,00, z=-0,35, p>0,05. Çekicilik düzeyi belirlenirken, çekici yüzler 
için 7’li Likert tipi ölçekten 5’in üzerinde, ortalama düzey çekici yüzler 
için ise 2,5–4,5 aralığında puan almış olmak esas alınmış ve çekicilik 
düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir. Çekici ve orta düzey 
çekici gruplar arasında çekicilik değerleri bakımından anlamlı bir farklılık 
olup olmadığını incelemek üzere, hem çekici hem de orta düzey çekici 
yüz fotoğraflar Kolmogorov-Smirnov normallik sayıltısını karşılamadığı 
(p<0,05) ve n sayısı küçük olduğu için t testi yerine Mann Whitney U 
testi kullanılmıştır. Sonuçlara göre; çekici fotoğraflara verilen değerlerin 
(Mdn=5,95) ortalama düzey çekici fotoğraflara verilen değerlerden 
(Mdn=3,03) istatistiksel açıdan anlamı düzeyde daha yüksek olduğu 
gösterilmiştir, U=0,00, z=-6,21, p<0,001, r=-0,86. Cronbach Alpha ile 
çekici ve orta düzey çekici kategorilerindeki fotoğraflar arası tutarlılığa 

bakıldığında, çekici fotoğraflar arası tutarlılık 0,94; ortalama düzey çekici 
fotoğraflar arasındaki tutarlılık ise 0,65 olarak bulunmuştur. Çekici ve 
orta düzey çekici fotoğraflar temelinde, değerlendiricilerin fotoğrafların 
çekicilik düzeyini belirleme açısından ne derece uyumlu olduğu da 
incelenmiştir. Bıkmaz-Bilgen ve Doğan’ın (2017) çalışmasında; Kappa 
istatistik tekniği, log-lineer analiz tekniği ve Krippendorff alfa teknikleri 
kullanılarak 2, 5 ve 10 puanlayıcı arasındaki uyum düzeyleri hesaplanmıştır. 
Her 3 yöntemle yapılan analizler sonucunda da, puanlayıcı sayısı artışının 
güvenirlik düzeyini düşürdüğü tespit edilmiştir (27). Bu çalışmada ise 
değerlendirici/puanlayıcı sayısı 41’dir. Bu sayı oldukça fazla olduğundan 
önerilen Krippendorff alpha analizi düşük sonuçlar vermektedir. Sınıf 
içi korelasyon katsayısı (interclass correlation coefficient) ile tutarlılık 

Tablo 1. Fotoğraf setindeki yüzlerin nötr ifadeli olma düzeylerine 
ilişkin değerleri

 KADIN  ERKEK

Çekici
Orta Düzey  

Çekici Çekici
Orta Düzey  

Çekici

1 6,1 6,24 6,24 6,37

2 6,2 6,1 6,3 6,24

3 6,03 6,72 6,37 6,03

4 5,86 6,1 5,68 6,35

5 6,13 6,51 6,31 5,92

6 6,1 6,06 6 6,24

7 6,2 6,31 6,62 6,03

8 6,1 6,03 5,65 5,89

9 6,55 5,89 5,68 6,1

10 6 6,03 6,27 5,89

11 6,03 5,89 6,34 6,27

12 5,93 6 5,89 5,06

13 6 6,58 5,96 6,03

Tablo 2. Fotoğraf setindeki yüzlerin çekicilik düzeylerine ilişkin 
değerler

 KADIN  ERKEK

Çekici
Orta Düzey 

Çekici Çekici
Orta Düzey 

Çekici

1 6 2,81 5,27 2,81

2 5,09 2,84 5 3,06

3 6,11 3,06 6 3

4 5,95 3,03 6,01 3,03

5 6 3 5,87 3

6 6,05 3,03 6,03 3,03

7 5,87 2,69 6 2,69

8 5,87 3,03 5,72 3,03

9 6 3,06 6,03 3,06

10 6,05 3 5,93 3

11 5,85 3 6,03 3

12 5,88 3,39 5,96 3,39

13 5,27 3,06 5 3,06

Şekil 3. İkincil Cinsiyet Özelliklerine İlişkin Yüz Parametreleri ve Şematik Gösterimi.

İkincil cinsiyet özelliklerine dair yüz parametreleri. 1: göz genişliği (gözün sağ 
ve sol uç noktaları arası uzaklık), 2: göz bebeği genişliği (gözbebeği çapının elmacık 
kemiklerinde yüz genişliğine bölünmesi), 3: İris genişliği (iris çapının elmacık kemiklerinde 
yüz genişliğine bölünmesi), 4: elmacık kemiklerindeki yüz genişliği (yüzün elmacık kemiği 
hizasında, yanağın sağ ve sol uç noktaları arası uzaklığı), 5: burun genişliği (burnun sağ 
ve sol uç noktaları arası uzaklığı), 6: burun uzunluğu (burnun üst tepe noktası ile burnun 
ucu arası uzaklığı), 7: çene uzunluğu (çene yüksekliğinin yüzün uzunluğuna bölünmesi), 
8: ağızdaki yüz genişliği (yüzün ağız hizasında, yanağın sağ ve sol uç noktaları arası 
uzaklığı), 9: yüz uzunluğu (alın tepe noktası ile çene bitimi arasındaki uzaklık), 10: burun 
alanı (burun genişliği ile burun uzunluğu çarpımının yüzün uzunluğuna bölünmesi), 
11: baskın elmacık kemiği (elmacık kemiklerindeki yüz genişliği ile ağızdaki yüz genişliği 
arasındaki farkın yüz uzunluğuna bölünmesi). Geliştirilen yüz seti içerisindeki bir 
fotoğrafın model tarafından onaylanmış formu arkaplan olarak kullanılmıştır.
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düzeylerine bakıldığında ise 41 değerlendiricinin birbiri ile uyumu çekici 
fotoğraflar için 0,89, ortalama düzey çekici fotoğraflar için ise 0,67’dir. 
Bu değerler, değerlendirici sayısının oldukça fazla olduğu göz önüne 
alındığında, yüksek olarak yorumlanabilir.

Geliştirilen uyarıcı setine çalışmanın yürütüldüğü üniversitenin adını 
içerecek şekilde Hacettepe-Farklı Çekicilikte Yüz Fotoğrafları Seti 
(HACETTEPE-YÜZSETİ) adı verilmiştir.

Set içerisindeki yüzler ikincil cinsiyet özellikleri bakımından da 
değerlendirilmiştir. İkincil cinsiyet ölçümleri için alanyazında yaygın olarak 
kullanılan ve detayları Şekil 2’de sunulmuş olan bazı objektif parametreler 
kullanılmıştır. Çekici ve orta düzey çekici yüzlerin Tablo 3’te verilen ikincil 
cinsiyet özelliklerine dair ölçümleri, n sayısının az olması ve bazı ölçümler 
için normallik varsayımının karşılanmaması nedeniyle, Mann Whitney 
U testi ile karşılaştırılmıştır. Her bir ölçüme ilişkin ortalama değerler ve 
karşılaştırmadaki anlamlılık değeri Tablo 3’te gösterilmiştir. Buna göre; 
çekici kadın yüzlerinin, orta düzey çekici kadın yüzlerine kıyasla, daha 
geniş gözlere, daha küçük burun alanına ve daha kısa çeneye sahip olduğu 
görülmüştür. Çekici erkek yüzleri ise, orta düzey çekici erkek yüzlerine 
kıyasla, daha geniş gözler ve daha küçük burun alanına sahiptir (Tablo 3).

TARTIŞMA
Yüz çekiciliği üzerine yapılan bilimsel çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. 
Bu çalışmalar, çekici yüzlerin dikkati otomatik olarak kendilerine 
çektiğini (1, 13, 28, 29) ve daha fazla hatırlandıklarını (30) ortaya 
koymaktadır. Öte yandan, çekici olarak algılanan bireylere daha olumlu 
özellikler atfedilmektedir (31). Klinik örneklemlerle yürütülen çalışmalar 
incelendiğinde, özellikle BDB olanlarla yapılan çalışmalar öne çıkmaktadır. 
Örneğin; Buhlmann ve ark. ile Buhlmann ve ark.’nın (5, 6) çalışmalarında 
BDB olanlar ile sağlıklı katılımcılar karşılaştırılırken çekici olan ve olmayan 
yüz fotoğrafları (katılımcının kendi fotoğraflarını da içerecek şekilde) 
kullanılmıştır. Sonucta, BDB tanısı almış bireylerin kendi fotoğraflarını 
ortalamadan daha az çekici, diğer fotoğrafları ise ortalamadan daha 
fazla çekici olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Sağlıklı katılımcılar 
ise kendilerini genellikle ortalama olarak değerlendirmektedir. Ayrıca 
Buhlmann ve ark.’nın (5) çalışmasında OKB, BDB ve sağlıklı gruplar 
karşılaştırılmış ve kişinin kendisinin ve diğerlerinin çekiciliklerini 
değerlendirmesi söz konusu olduğunda sağlıklılar ile OKB’liler arasında 
her iki değerlendirme boyutu açısından da fark bulunmamıştır.

Görüldüğü üzere yüz çekiciliği farklı yönleriyle farklı örneklemler ile 
çalışılmaktadır. Buna karşın, alanyazında bazı yüz setleri/veritabanları 
bulunuyor olsa da, yüz çekiciliği çalışmalarında kullanılabilecek bilinen bir 
yüz fotoğraf setine/veritabanına ulaşılamamıştır. Mevcut uygulamalarda, 
araştırmacıların farklı yüz setlerinden aldıkları ya da bireysel çabalarıyla 
fotoğraf çekerek oluşturdukları yani belli bir çalışmaya özgü setler 
geliştirilmektedir. Bu bağlamda, çekicilik açısından sınıflandırılmış hazır 
ve karıştırıcı değişkenlerden mümkün olduğunca arındırılmış, bilimsel 

temelli bir yüz fotoğrafları setinin varlığının araştırmacılar açısından 
olumlu bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Farklı bir anlatımla, 
araştırmacıların enerji ve zamanlarını yeni bir uyarıcı seti geliştirmek 
ve kapsamlı ön çalışmalarla uğraşmak yerine, hazır bir seti kullanarak 
yapacakları deneysel değişimlere ve ana araştırmaya odaklanmaları 
sağlanacaktır.

Mevcut çalışma, bir uyarıcı seti geliştirmenin yanı sıra simetrinin yüz 
çekiciliğinde tek başına etkili olmayabileceğini göstermesi bakımından 
da önemlidir. Simetrik yüzlerin, özellikle karşı cinsten bir yüzün tercih 
edilmesi gerektiğinde daha avantajlı olduğu görülmektedir (21). 
Alanyazında yüzlerin sağ ve sol ayna görüntüleri üzerinden oluşturulan 
yapay simetrik versiyonlarının orijinal yüzlere kıyasla daha çekici olarak 
algılandığını gösteren çalışmalar olduğu gibi (18); simetrik versiyonların 
daha az çekici olarak algılandığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (24). 
Sözü edilen tutarsızlıkların simetrik yüzlerin oluşturulmasında kullanılan 
yöntem farklılıklarından kaynaklanabileceğini söyleyen Rhodes ve ark. 
(19), oluşturulan mükemmel simetrik yüzlerde özellikle burun gibi orta 
hat özelliklerin alışılmadık biçimde dar ya da geniş olabileceğini ifade 
etmişlerdir. Bu çalışmada fotoğrafın sol tarafının ayna görüntüsünün 
alınmasıyla (yüzün sağ tarafı) elde edilen simetrik versiyonlar 
oluşturulmuş ve simetrik yüzlerin ortalamada orijinal yüzlerden daha 
fazla sayıda ve düzeyde çekici olarak değerlendirildiği görülmüştür. 
Ancak değerlendirilen her bir yüzün tek tek orijinal versiyonundan daha 
çekici olarak algılanmadığı da görülmektedir. Ayrıca, set içerisine dahil 
edilen orta düzey çekici ve çekici yüzlerin tümü yüzün aynı tarafının ayna 
görüntüsünün alınmasıyla oluşturulmasına rağmen yarısı (52 fotoğraftan 
26’sı) çekici olarak değerlendirilmemiştir. Buradan hareketle, ikincil cinsiyet 
özelliklerinin de çekicilik algısında rol oynayabileceği düşünülmektedir. 
Önceki çalışmalarda, kadınlarda iri göz ve dolgun dudakların; erkeklerde 
ise daha geniş çenenin gençlik ve sağlıklılık göstergesi olduğu ve çekici 
algılandığı görülmektedir (28). Çalışmamızda, tüm simetrik yüzlerin çekici 
olarak algılanmaması ikincil cinsiyet özelliklerinden kaynaklanmış olabilir. 
Nitekim set içerisindeki yüzlere ait ikincil cinsiyet ölçümleri çekici ve orta 
düzey çekici kadın ile çekici ve orta düzey çekici erkek arasında anlamlı 
düzeyde bir fark olduğunu göstermiştir. Çalışma, çekicilik algısı açısından 
simetrinin tek başına yeterli olmayabileceğini yanı sıra ikincil cinsiyet 
özelliklerinin de katkısının düşünülmesi gerektiğini ortaya koyması 
bakımından önemlidir.

Geliştirilen farklı çekicilik düzeylerindeki yüz fotoğrafları setinin bazı 
sınırlılıkları da mevcuttur. Araştırmacılar tarafından çekici olmayan 
kategorisinde değerlendirilmiş yüzlerin orijinal versiyonları belirlenmiş 
olmakla beraber, etik kaygılarla nihai fotoğraf seti içinde çekici olmayan 
yüzlere yer verilmemiştir. Set içerisindeki erkek fotoğraflarındaki 
modellerin çoğu (23 adet) sakallıdır. Bu açıdan özellikle dikkat ve bellek 
çalışmalarında sonuçların özenle yorumlanması gereklidir. Ayrıca, set 
içerisindeki fotoğrafların siyah-beyaz olması ve orijinal değil simetrik yüz 
versiyonlarını (yapay) içermesi ekolojik (dış) geçerlilik açısından kısıtlılık 
yaratmaktadır.

Tablo 3. Fotoğraf setindeki yüzlerin ikincil cinsiyet özelliği ölçümleri

Kadın Erkek 

Çekici
Orta Düzey

Çekici
Anlamlılık 

Değeri Çekici
Orta Düzey 

Çekici
Anlamlılık 

Değeri

Göz genişliği 1,68 1,58 p<0,01 1,44 1,43 A. D. 

Göz bebeği genişliği 0,05 0,04 p<0,01 0,04 0,03 p<0,01

Burun alanı 0,24 0,29 p<0,05 0,21 0,29 p<0,01

Elmacık kemiği baskınlığı 0,14 0,13 A. D. 0,12 0,11 A. D. 

Çene uzunluğu 0,17 0,19 p<0,01 0,2 0,19 A. D. 
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