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ÖZET 

Eskikurt, G. (2010). DeğiĢim Körlüğü Paradigmasında Baskın Beyin Yarıküresinin 

DeğiĢikliği Bulmada Kullandığı Tarama Yolları. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Sinirbilim ABD. Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul.  

DeğiĢim körlüğü görsel uyaranlarda veya günlük hayatta meydana gelen büyük 

değiĢiklikleri saptayamama durumu olarak tanımlanmaktadır. El tercihi her ne kadar 

davranıĢsal asimetrinin en belirgin özelliği olsa da baskın yarıküre hakkında kesin bir 

bilgi vermemektedir. Günümüzde baskın yarıküreyi belirlemek için kullanılan bir baĢka 

yöntem ise Olaya ĠliĢkin Potansiyeller‟dir (OĠP). AraĢtırmamızda el tercihinin 

değiĢikliği saptama ve bir görüntüyü/resmi tarama üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. 

KiĢilerin el tercihini belirlemek için El Tercih Anketi kullanılmıĢ ve baskın yarıküreyi 

belirlemek içinde Görsel Oddball paradigmasında OĠP kaydı alınmıĢtır. Bu iĢlemlerden 

sonra gönüllülerden değiĢim körlüğü paradigmasında 3 farklı koĢulu oluĢturan 27 

resimdeki değiĢiklikleri saptaması istenmiĢtir. AraĢtırmaya 10‟u sol 10‟u sağ elini 

kullanan toplam 20 kiĢi katılmıĢtır. Yapılan incelemeler sonucunda Görsel Oddball 

paradigmasında el tercihinin etkisi olmadığı gözlenmiĢtir. DeğiĢim körlüğü 

paradigmasında ise sol elini kullanan kiĢilerin sol taraftaki değiĢiklikleri sağ elini 

kullanan gönüllülere göre daha geç saptadıkları bulunmuĢtur. Ġkinci koĢulda ise sağ 

elini kullanan gönüllüler sol taraftaki değiĢimi sağ taraftaki değiĢiklikten daha erken 

saptarken sol elini kullanan gönüllülerde böyle bir fark bulunmamaktadır. 

Resmi/görüntüyü taramaları açısından el tercihinin bir etkisi bulunmamıĢtır. Elde edilen 

sonuçlar yapılan araĢtırmalardaki Görsel Oddball paradigması ve el tercihi bulgularıyla 

karĢılaĢtırılarak değerlendirilmiĢtir. Ayrıca, değiĢim körlüğü ve görüntüleme yöntemleri 

ile yapılan çalıĢmalarda elde edilen bulgular ve beynin anatomik yapısı ile değiĢim 

körlüğü paradigmasından çıkan sonuçlar tartıĢma bölümünde bizim bulgularımız ile 

karĢılaĢtırılarak ele alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: DeğiĢim Körlüğü, Olaya ĠliĢkin Potansiyeller (OĠP), El Tercihi, 

Baskın Yarıküre, Lateralizasyon 
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desteklenmiĢtir. Proje No: 4965 
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ABSTRACT 

Eskikurt, G. (2010). The Scan Pathways that Dominant Hemisphere Use to Detect 

Changes in the Change Blindness Paradigm. Istanbul University, Institute of Health 

Science, Neuroscience. Master Thesis. Istanbul.   

Change blindness is defined as the failure to detect the significant changes occur in 

visual stimuli or daily life. Even handedness is the major feature of behavioral 

asymmetry it does not give certain information about the dominant hemisphere. 

Currently using another method to detect dominant hemisphere is Event Related 

Potentials (ERPs). In our study, the effect of handedness on change detection and visual 

scanning was investigated. “Handedness Questionnaire” was used to determine the 

participants handedness and ERPs were recorded by using the visual oddball paradigm 

to determine the dominant hemisphere. Afterwards, participants were instructed to 

detect the changes of 27 pictures in 3 different conditions on the change blindness 

paradigm. Twenty participants, 10 right-handed and 10 left-handed, were participated in 

the study. Electrophysiological results showed that the handedness does not have an 

effect on visual oddball paradigm. Behavioral results showed that left-handed 

participants significantly were detected the changes at the left side of visual stimuli later 

than the right-handed participants on the change blindness paradigm. In the condition 2, 

right-handed participants were detected the changes at the left side of the visual stimuli 

significantly earlier than the changes at the right side of the visual stimuli.  However, no 

significant difference was found in left-handed participants in change detection at right 

or left side of the visual stimuli. There was no significant effect of handedness on visual 

scanning. Results were evaluated comparatively with the findings of previous studies 

about visual oddball paradigm and handedness. In addition, our findings about the 

change blindness were compared with results of previous behavioral and functional 

neuroimaging studies about the change blindness and also with studies investigating the 

correlation between brain anatomy and change detection.  

Key Words: Change Blindness, Event-Related Potentials (ERPs), Handedness, 

Dominant Hemisphere, Lateralization 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Görsel bilginin beyinde nasıl iĢlemlendiği, nasıl temsil edildiği araĢtırmacıların 

uzun yıllardır ilgisini çeken bir konudur. Görsel uyaranlarda değiĢikliği saptama 

çalıĢmaları da 1960‟lı yıllardan beri araĢtırılan önemli konulardan biridir (French 1953; 

Hochberg 1968). 1990‟lı yılların sonlarında değiĢikliği saptama çalıĢmalarında değiĢim 

körlüğü paradigması bulunmuĢtur (Rensink ve ark. 1997). Bu paradigma ile yapılan 

araĢtırmalarda  kiĢilerin görsel uyaranlarda araya koyulan zamansal boĢluklar ile veya 

resim üzerindeki dikkati çeken baĢka uyarıcılar sırasında resimde yapılan değiĢiklikleri 

fark etmede zorlandıkları bulunmuĢtur (Simons ve Levin 1997; Rensink 2000). Yapılan 

çalıĢmalar ile değiĢim körlüğü paradigmasının hangi durumlarda ortaya çıktığı 

araĢtırılmıĢtır ve bu araĢtırmalar sonucunda değiĢim körlüğünün laboratuvar dıĢı 

ortamlarda ve kiĢilerin günlük yaĢamlarında da sıklıkla karĢılaĢtıkları bir durum olduğu 

görülmüĢtür (Simons ve Levin 1998). 

Beyin iĢlevlerinin lateralizasyon özelliklerini inceleyen çalıĢmalar uzun 

yıllardan beri yapılmasına rağmen, hala yarıkürelerin neden ve neye göre farklı koĢullar 

için lateralize olduğu bilinmemektedir. Ġlk olarak Broca‟nın (1865) lateralizasyon 

çalıĢmalarıyla baĢlayan ve günümüzde fMRI ve EEG yardımıyla bir çok araĢtırma 

yapılmıĢ olsa da yine de elde edilen bulgular bize bu konuda yeterli bilgi 

sağlamamaktadır. Beyin asimetrisi davranıĢ asimetrilerini de tanımlamaktadır (Nalçacı 

2008). Bunun en bilinen örneği el tercihidir. El tercihleri ve beyin iĢlevlerinin 

lateralizasyonu ile yapılan çalıĢmalarda sağ elini kullanan insanların baskın 

yarıküresinin sol, sol elini kullananlar içinse tam tersi olduğu düĢünülmekteydi (Roberts 

1968). Daha sonradan yapılan araĢtırmalar sonucunda ise sol elini kullanan bir çok 

kiĢinin dile özgü yarıküresinin sol yarıkürede olduğu bulunmuĢtur (Springer ve Deutsch 

1993).  

Zihinsel süreçleri değerlendirmek üzere günümüzde kabul görmüĢ çeĢitli 

yöntemlerden biri bu süreçlerde saçlı deri üzerinden kaydedilen beyin elektriksel 

aktivitesinde (EEG) ortaya çıkan değiĢimlerin ölçümüdür. EEG bazlı bir yaklaĢım olan, 

olaya iliĢkin potansiyeller (OĠP) zihinsel süreçlerle eĢ zamanlı EEG‟de oluĢan çeĢitli 

dalgaları ortaya koymaktadır ve kognitif iĢlevleri araĢtırmada önemli bir araç haline 

gelmiĢtir. Beyin asimetrisi EEG ile birlikte değerlendirildiğinde alfa aktivitesinin (8-13 
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Hz) asimetrisine dayandırılmaktadır. Bir görev esnasında hangi yarıküre o görev için 

daha fazla özelleĢmiĢse, o yarıküre üzerinden kaydedilen aktivitenin frekansı artmakta 

ve alfa aktivitesi daha fazla baskılanmaktadır (Davidson 1988). 

EEG ile yapılan değiĢim körlüğü çalıĢmalarında değiĢikliğin saptandığı zaman 

diliminde P300 dalga formuna benzer bir dalga oluĢtuğu bulunmuĢtur (Niedeggen ve 

ark. 2001). Ortaya çıkan bu dalga formu pariyetal bölgelerde en yüksek genliğe 

ulaĢmaktadır. Ayrıca uyarandan 200 msn sonra ortaya çıkan negatif bir dalga formu ise 

oksipital ve temporal bölgelerde en yüksek genliğe ulaĢmaktadır. Yapılan fMRI 

çalıĢmalarında ise değiĢikliğin saptandığı zaman dilimlerinde bilateral pariyetal ve sağ 

DLPC‟de aktivasyon görülmektedir (Beck ve ark. 2001). 

Sağ elini kullanan gönüllülerle yapılan araĢtırmalar sonucunda değiĢikliği 

saptamanın sağ yarıküre ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu bilgilerin ıĢığında 

çalıĢmamızda aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır; 

1) Sol elini kullanan kiĢiler ile sağ elini kullanan kiĢilerin değiĢim körlüğü 

paradigmasında değiĢikliği saptamada süreleri farklı mıdır? Fark varsa, 

değiĢikliğin olduğu yerle iliĢkili midir? Baskın yarıkürenin etkisi nedir? 

2) Sol elini kullanan kiĢiler ile sağ elini kullanan kiĢilerin Görsel Oddball 

paradigmasında ortaya çıkan beyin dalgalarının genliği, latansı ve dağılımı 

arasında bir fark var mıdır? 

3) Sol elini kullanan kiĢiler ile sağ elini kullanan kiĢilerin bir resmi ağırlıklı 

olarak taradıkları tarafında (sol/sağ) fark var mıdır?   
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Görsel Uyaranlarda DeğiĢikliği Saptamanın Tarihçesi 

Günlük hayatımızda farklı alanlarda değiĢikliği saptama yeteneğimiz büyük bir 

önem taĢımaktadır. Bu kadar önemli bir yetenek olmasına karĢın, çalıĢılması zor 

konulardan biridir. Günümüzde uygulanan yaklaĢımlar ne ve nasıl arasındaki iliĢkiyi 

birleĢtirmeye baĢlamıĢtır. 

DeğiĢikliği saptama tanım olarak görsel süreçte bir değiĢikliğin ilk farkedildiği 

andır. Sadece değiĢikliğin varlığını ifade etmek değil aynı zamanda neyin değiĢtiğini ve 

nerede değiĢtiğini ifade edebilmektir (Rensink 2002). Bu tanımlama ile 

sınırlandırıldığında değiĢikliği saptama basit bir süreç gibi görünebilir; fakat yapılan 

deneysel çalıĢmalar bunun tam tersini göstermektedir. Katılımcılar yeterli büyüklükteki 

değiĢiklikleri rahatlıkla saptayabileceklerini düĢünme eğilimindedirler (Levin ve 

Simons 1997). Yapılan araĢtırmalarda çeĢitli koĢullarda gerçekleĢen değiĢiklikler 

büyük, tekrarlı ve beklenen bir Ģekilde olmasına rağmen katılımcıların değiĢiklikleri 

saptayamadıkları bulunmuĢtur (Simons ve Levin 1997; Rensink 2000). Bu durum 

“değiĢim körlüğü” olarak adlandırılmaktadır (Rensink ve ark. 1997). 

DeğiĢikliği saptama çalıĢmaları kabaca üç dönemde incelenebilir. Ġlk dönem 

1950‟lerin ortası ile 1960‟lı yılların ortası arasındaki süreçtir. Bu süreçte araĢtırmalarda 

nokta dizilerindeki (French 1953) ve yüzlerdeki değiĢiklikler (Hochberg 1968) 

zamansal boĢluklar sırasında birkaç saniye süreli olacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur. Aynı 

zamanda göz hareketleri (saccade) sırasında yapılan değiĢikliklerde bu dönemde 

araĢtırılan konulardan biridir (Ditchburn 1955; Wallach ve Lewis 1966). Bütün 

çalıĢmalarda zamansal boĢluk esnasında veya göz hareketi sırasında yapılan 

değiĢikliklerin saptanmasının zayıf olduğu bulunmuĢtur. Fakat elde edilen bulguları 

birleĢtirecek sistematik bir çerçeve oluĢturulamamıĢtır (Rensink 2002). 

Ġkinci dönem 1970‟li yıllar ve 1980‟li yıllardan bazı araĢtırmaları 

kapsamaktadır. Bu dönemde araĢtırmalarda basit Ģekillerle zamansal boĢluk 

koĢulundaki değiĢikliklerin saptanmasının sınırları sistematik olarak araĢtırılmıĢtır 

(Pollack 1972; Phillips ve Singer 1974; Pashler 1988). Aynı dönemdeki diğer 

araĢtırmalarda farklı koĢullarda göz hareketi esnasında yapılan değiĢikliği saptamanın 

zayıf olduğu bulunmuĢtur (Mack 1970; Bridgeman 1975; McConkie ve Zola 1979). 
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Üçüncü dönem ise 1990‟lı yılların baĢlarından günümüze kadar devam eden 

dönemdir ve bu dönemdeki çalıĢmalar diğer dönemdeki çalıĢmalardan farklılık 

göstermektedir. Bu dönemdeki çalıĢmalarda kullanılan uyaranlar daha gerçekçidir, tek 

değiĢiklik yerine tekrarlı değiĢiklikler kullanılmıĢtır ve bu sayede, zaman faktörü 

bireylerin performansının değerlendirilmesinde kullanılmıĢtır. Ayrıca, farklı koĢullarda 

elde edilen sonuçlar diğer araĢtırmacıların bulgularıyla birlikte yorumlanmıĢtır (Rensink 

2002). 

AraĢtırmacıların, değiĢikliği saptamanın kullanılmaya baĢlandığı ilk 

dönemlerden beri değiĢim körlüğü hakkında bilgileri vardı. Fakat 1990‟lı yılların 

ortasında John Grimes‟ın (1996) yaptığı bir araĢtırma değiĢim körlüğünü tekrardan 

gündeme getirmiĢtir. Grimes araĢtırmasında katılımcılara daha sonra yapacağı bir bellek 

testi için doğal manzaralardan oluĢan fotoğraflar göstermiĢtir. Katılımcılar bu resimleri 

akıllarında tutmaya çalıĢırken, resimlerdeki detaylar katılımcıların göz hareketleri 

sırasında değiĢtirilmiĢtir. Katılımcılar çok belirgin olduğu halde değiĢiklikleri genelde 

fark edememiĢlerdir (örn; iki kiĢinin kafasının yer değiĢtirmesi gibi). Bu bulgu daha 

önce göz hareketleri ve bilgileri birleĢtirme ile yapılan çalıĢmalarla tutarlılık 

göstermektedir (Rayner ve Pollatsek 1983; Irwin 1991), fakat Grimes‟ın araĢtırmasını 

farklı kılan yanı, değiĢiklikler katılımcılar resme odaklandığı zaman yapıldığında, 

değiĢiklikleri katılımcıların rahatlıkla saptayabildiklerini göstermiĢ olmasıdır. Ayrıca 

daha önceki yıllarda yapılan araĢtırmalarda kullanılan basit Ģekiller, harfler veya 

nesneler yerine, Grimes günlük hayatımızda karĢılaĢabileceğimiz fotoğrafları 

kullanmıĢtır. 

DeğiĢikliği saptamanın araĢtırılmasında önemli olan araĢtırmalar incelendiğinde 

öncelikle Standing ve arkadaĢlarının (1970) yaptığı araĢtırma yer almaktadır. Bu 

araĢtırmada katılımcılara her biri 10 saniye olmak üzere toplam 2560 fotoğraf uyaranı 

sunulmuĢ ve ardından yapılan tanıma testinde iki seçenek arasından seçmesi istenmiĢtir. 

Katılımcıların %90‟ı 2000 uyaranı tanıyabilmiĢtir. AraĢtırmada yapılan çeĢitli 

değiĢiklikler ile daha önceden sunulan fotoğrafların, ayna görüntüsü biçiminde ters 

çevrildiğinde katılımcı tarafından tanınamadığı bulunmuĢtur. McConkie ve Zola (1979) 

yaptığı araĢtırma sonucunda okuma sırasındaki göz hareketlerine bağlı olarak, harflerde 

oluĢan değiĢikliklerin okuyucu tarafından fark edilmediğini bulmuĢlardır. Pedzek ve 

arkadaĢları (1988) yaptıkları araĢtırma sonucunda önceden sunulan fotoğrafların 
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detaylarındaki değiĢikliklerin tanınmasının güç olduğu bulgusunu elde etmiĢlerdir. 

Özellikle resimlerden çıkarılan/silinen görüntünün resme sonradan eklenen bir 

görüntüye göre daha zor farkedildiğini, ayrıca, karmaĢık Ģekillerdeki değiĢiklikleri basit 

Ģekillerdeki değiĢikliklerden daha zor farkedebildiklerini bulmuĢlardır. 

2.2. DeğiĢim Körlüğü 

DeğiĢim körlüğü terimi kiĢilerin görsel sahnelerdeki büyük değiĢiklikleri fark 

edememe durumu olarak tanımlanmaktadır (Rensink ve ark. 1997; Simon ve Levin 

1997; Simons ve Rensink 2005). McConkie ve Zola (1979)‟nın elde ettiği bulguya 

benzer Ģekilde, değiĢikliği saptama çalıĢmalarında kiĢilerin göz hareketi sırasında yer 

değiĢtiren bir noktayı veya değiĢen bir Ģekli fark edemedikleri bulunmuĢtur fakat 

1990‟lı yılların baĢlarına kadar bulunan bu sonuçların hiçbiri teorik bir çerçeve ile 

birbiriyle iliĢkilendirilmemiĢtir. Grimes‟ın (1996) yaptığı çalıĢmada ortaya çıkan sonuç 

diğer araĢtırmacıları da baĢka hangi koĢullarda benzer baĢarısızlıklar bulunacağını 

araĢtırmaya yönlendirmiĢtir. Rensink ve arkadaĢları (1997) yanıp sönme (flicker) 

paradigmasında da kiĢilerin resimlerdeki değiĢimi uzun züre saptayamadığını 

bulmuĢlardır. Simons ve Levin‟in (1998) yaptığı araĢtırma sonucu ise değiĢim 

körlüğünün sadece laboratuvar ortamında değil dıĢ dünyada da ortaya çıkan bir durum 

olduğunu göstererek, değiĢim körlüğü araĢtırmalarına yeni bir boyut getirmiĢlerdir. Bu 

araĢtırmada üniversitenin kampüsünde, araĢtırmacı yoldan geçen kiĢilere adres 

sormaktadır. Bu iletiĢim gerçekleĢirken ikilinin arasından kapı taĢıyan iki insan geçer ve 

kapı ikilinin arasından geçerken araĢtırmacı bir diğer araĢtırmacı ile yer değiĢtirir. Ġki 

araĢtırmacının giydikleri kıyafet ve boyları farklı uzunluktadır. AraĢtırmada 15 kiĢiden 

8‟i araĢtırmacının değiĢtiğini saptayamadıklarını bildirmiĢtir (Simons ve Levin 1998). 

Yapılan baĢka bir çalıĢmada ise gözlem sırasında sunulan kısa süreli bir engelleyicinin 

değiĢikliği saptamayı güçlendirdiği bulunmuĢtur (O‟Regan ve ark. 1999). Katılımcının 

göz kırpması sırasında oluĢan değiĢikliği saptayamaması (O‟Regan ve ark. 2000) ve 

değiĢimin aĢamalı ve yavaĢ yavaĢ olarak gerçekleĢtiği durumlarda da değiĢimin 

saptanmasının güç olduğu bulunmuĢtur (Simons ve ark. 2000). 

2.2.1. DeğiĢim Körlüğü ÇalıĢmalarında Kullanılan Yöntemler 

2.2.1.1. Yanıp Sönme (Flicker) Paradigması 

Rensink ve arkadaĢlarının (1997) geliĢtirdiği bu yöntem değiĢikliği saptama 

görevlerinde en sık kullanılan yöntemdir. Bu paradigmada orijinal resim ile 
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değiĢtirilmiĢ resim arasında boĢ bir ekran konularak arka arkaya hızlı bir Ģekilde 

ekranda sunulmaktadır. Bu döngü katılımcı değiĢikliği saptayana kadar devam 

etmektedir. Tepki hızı veya değiĢikliğin tekrarlanma sayısı bağımlı değiĢken ölçümü 

olarak kaydedilmektedir. Bu paradigmada katılımcılar değiĢikliği genelde 

farketmektedirler ama tepkinin verilmesi oldukça uzun zaman alabilmektedir. Bu 

tekniğin önemli bir özelliği ise iki resim arasındaki boĢ ekranın değiĢimin yarattığı 

sinyali zayıflatması ve böylece gözlemcinin değiĢikliğin ekranda oluĢturduğu hareketi 

algılayamamasıdır (Ġyilikçi ve Amado 2007). Rensink ve arkadaĢları (1997) 

çalıĢmalarında resimlerin sunum süresini 240 milisaniye, boĢ ekran sunum süresini ise 

80 milisaniye olarak belirlemiĢlerdir. Ayrıca yaptıkları araĢtırmalar sonucunda, 

katılımcıların sahnenin teması bakımından merkezde olan nesnelerdeki değiĢikliği, 

ikincil nesnelerde meydana gelen değiĢikliklerden daha kolay saptayabildiğini 

bulmuĢlardır.  

2.2.1.2. Çamur Lekesi (Mudsplash) Paradigması 

DeğiĢikliği saptama çalıĢmalarında sık kullanılan yöntemlerdendir. O‟Regan ve 

arkadaĢları (1999) yaptıkları çalıĢmada, değiĢikliğin gerçekleĢtiği bölgeyi gizlemeyen 

fakat değiĢim ile aynı anda sunulan görsel bir engelleyicinin, sahnedeki değiĢimi 

saptamayı zorlaĢtırdığını bulmuĢlardır. Çamur lekesi paradigmasının yanıp sönme 

paradigmasından farkı, değiĢikliğin gerçekleĢtiği görüntünün herhangi bir genel 

engelleyici tarafından kesintiye uğratılmamasıdır. 

2.2.1.3. Göz Kırpma Paradigması 

AraĢtırmalarda kullanılan bir diğer yöntem ise katılımcıların göz kırpma 

hareketiyle eĢ zamanlı olarak yapılan değiĢikliği saptama paradigmasıdır. 

2.2.1.4. Göz Hareketleri Paradigması 

Bu paradigmada değiĢimler göz hareket ettiği sırada oluĢturulmaktadır ve 

katılımcıların çok belirgin değiĢiklikleri bile fark edemedikleri bulunmuĢtur (Grimes 

1996).  

2.2.2. DeğiĢim Körlüğünün Açıklamaları 

2.2.2.1. Üzerine Yazma 

Üzerinde en çok durulan ve literatürde genel olarak en doğru sayılan üstüne 

yazma açıklamasına göre; ikinci resmin veya boĢ ekranın ilk ekranla yer değiĢtirdiğini 
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ya da üstüne yazıldığını öne sürmektedir. Ġkinci resimdeki görsel bilginin ilk resimdeki 

görsel bilgi ile yer değiĢtirerek ilk resme dair herhangi bir görsel kaydın kalmamasına 

neden olur. BaĢarılı bir değiĢikliği saptama ise ancak dikkat edilen nesne/obje değiĢirse 

farkedilir. Bu açıklama literatürdeki bir çok araĢtırmayla tutarlı olsa da açıklamakta 

yetersiz kaldığı bulgularda bulunmaktadır. 

2.2.2.2. Ġlk Etki 

Üstüne yazma açıklamasının tersi olan bir açıklama ise orijinal resmin 

kodlandığını fakat değiĢtirilmiĢ resmin kodlanamadığını savunmaktadır. Bu açıklama 

her ne kadar akla yatkın gibi gözükmese de tesadüfi değiĢikliği saptama çalıĢmalarını 

açıklamak için daha mantıklı gözükmektedir. Algımızın öncelikli amacı etrafımızda 

olup biten olayların önemini ve anlamını anlayabilmektir. Bu konuda yapılan çeĢitli 

araĢtırmalar algımızın öncelikli amacını çok hızlı gerçekleĢtirdiğini savunmaktadır 

(Potter 1976; Intraub 1980; 1981). Eğer algının ilk amacının sahnedeki olayı anlamak 

olduğunu düĢünürsek, bunun için resimdeki detayların ilk amaç için çok önemli 

olmadığını söyleyebiliriz. Orijinal resmin özelliklerini kodlarsak, değiĢtirilmiĢ resimde 

de genel anlam aynı kalacağı için özelliklerin tekrardan değerlendirilemeyeceği 

savunulmaktadır. Bu hipotezi destekleyen araĢtırmalardan birinde deneklere değiĢimin 

merkezde olduğu hareketli bir resim izletilmiĢtir. DeğiĢimi saptamada baĢarısız kiĢilerin 

bazıları ilk görüntünün özelliklerini ikinci görüntünün özelliklerine göre daha iyi 

tanımlamıĢlardır (Levin ve Simons 1997).   

2.2.2.3. Saklanan BirĢeyin Kalmaması 

Bu açıklama ise hafızamızda görsel dünyadan depolanacak hiçbir bilginin 

kalmadığını savunmaktadır. Ġlk resimdeki hiç bir detayın hatırlanamayacağını 

vurgulayarak üzerine yazma açıklaması ile benzerlik göstermektedir. Fakat bu 

açıklamada ikinci resme dair de görsel detayların kalmayacağı vurgulanmaktadır. 

Ayrıca soyutlama olmadan değiĢiklik saptamanın yapılamayacağını belirtmektedir.  

2.2.2.4. KarĢılaĢtıracak Bir ġey Bulamamak 

Bu açıklamada ise kiĢilerin her iki sahneyi de akıllarında tutabildiklerini fakat 

dikkatlerini yanlıĢ yere yönlendirdiklerini öne sürmektedir (Brewer ve Samarapungavan 

1991). Diğer bir deyiĢle görsel sistem herhangi bir tetikleyiciye kadar (gözlemcinin iki 
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resim/görüntü arasında fark var mıydı gibi sorması) iki resmin/görüntünün aynı 

olacağını varsaydığını savunmaktadır. 

2.2.2.5. Özelliklerin BirleĢtirilmesi 

Bu açıklama ise iki görüntünün üstüste binerek tek bir görüntü oluĢturacağını 

öne sürmektedir. Fakat 1980‟li yıllarda bu yaklaĢım popülerliğini kaybetmiĢtir. Bu 

modelin iĢleyebilmesi için iki görüntünün birbiriyle iliĢkili olması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Ġlk gösterilen görüntüde bir kadın, ikinci gösterilen resimde sakallı 

bir erkek varsa kiĢinin aklında kalan görüntünün bıyıklı bir kadın olmayacağını 

vurgulamaktdır. DeğiĢim körlüğü çalıĢmalarında bu hipotezi destekleyen bir araĢtırma 

bulunmamaktadır (Simons 2000).  

ġekil 1‟de hipotezlerin resimli açıklaması gösterilmektedir. 

2.2.3. Sonuç 

DeğiĢim körlüğü hem algı sürecine iliĢkin klasik yaklaĢımların gözden 

geçirilmesine hem de bazı kavramların tanımlarının yapılmasına katkı sağlamaktadır. 

ġekil 1: DeğiĢim körlüğü hipotezlerinin resimli açıklaması. Sol üstteki çerçevenin içinde 

kiĢi önce ördeği daha sonra köpeği görmektedir.  Geriye kalan beĢ çerçeve de ise 

kiĢinin değiĢimi niye saptayamadığı gösterilmektedir. DüĢünce balonları ise 

kiĢinin o anda ne gördüğünü temsil etmektedir (Simons 2000). 
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Örneğin değiĢim bir nesnede zaman içinde meydana gelen dönüĢüm olarak 

tanımlanırken, hareket pozisyonun zaman içerisinde yer değiĢtirmesidir. Bundan ötürü 

hareket genelde konum kaynaklıyken, değiĢim yapı kaynaklıdır. Farklılık ise iki yapı 

arasında benzer durum olmamasından kaynaklanır. DeğiĢimde aynı yapının farklı 

zamanlardaki dönüĢümünden bahsedilirken, farklılık koĢulunda ise iki yapının birbiriyle 

karĢılaĢtırılması söz konusudur (Rensink 2002). 

Ayrıca değiĢim körlüğü görsel algının incelenmesi için geleneksel iĢlemlerin 

ötesinde, farklı tekniklerin kullanılmasına olanak sağlamaktadır (Ġyilikçi ve Amado 

2007). 

2.3. Elektroensefalogramın (EEG) Tarihçesi 

EEG, beyin yapıları tarafından üretilen elektriksel aktiviteyi saçlı deri yüzeyine 

yerleĢtirilen elektrotlarla ölçmeyi sağlayan tıbbi bir tekniktir (Berger 1929; Teplan 

2002). Herhangi bir riski olmadığı için EEG hastalar, sağlıklı yetiĢkinler ve çocuklarda 

kullanılan bir yöntemdir. EEG genelde serebral korteksteki piramidal hücrelerdeki 

toplanmıĢ sinaptik potansiyellerle ilgili olan ekstraselüler akım ile oluĢur. Sadece büyük 

nöron gruplarındaki senkronize potansiyel değiĢimleri kaydedilebilir elektriksel aktivite 

oluĢturabilirler. Bu potansiyel, hücre içi ve dıĢı ortamlar arasındaki elektriksel 

potansiyel farkından oluĢur. Saçlı deri yüzeyine yerleĢtirilen elektrot ile nöron 

tabakaları arasında deri, kafatası ve çeĢitli baĢka katmanlar da olduğu için küçük 

genlikli olan elektriksel sinyaller yükseltilerek bilgisayarın belleğine değerlendirilmek 

üzere kaydedilir ve eĢ zamanlı olarak bilgisayar ekranında izlenir veya kağıda yazdırılır.  

Beyindeki elektriksel potansiyellerin varlığı ilk olarak her ne kadar 1875 yılında 

Caton tarafından maymun ve tavĢanda gösterilmiĢ olsa da, beyin elektriksel 

aktivitesinin insanlarda da kaydedilebileceğini gösteren ilk kiĢi Berger‟dir (Berger 

1929; Brazier 1961; Teplan 2002; ĠĢoğlu-Alkaç 2009). EEG dalgaları incelendiğinde 

farklı frekans bileĢenlerinden oluĢtuğu görülür. EEG araĢtırmalarında en sık çalıĢılan ve 

en iyi bilinen dalga formu alfa ritmidir. Alfa dalgası ilk kez Berger tarafından 

gösterildiği için, bazı kaynaklarda “Berger ritmi” olarak da anılmaktadır. Alfa dalgası, 

beynin arka ve oksipital bölgelerinde genellikle daha belirgin gözükmektedir. Alfa 

aktivitesi gözlerin kapalı ve kasların gevĢek olduğu durumlarda artarken, gözlerin açık 

olduğu veya gözlerin kapalı ama herhangi bir zihinsel aktivite halinde (hesaplama, 

düĢünme) azalmakta ve yerini daha küçük genlikli ve yüksek frekanslı beta ritmine 
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bırakmaktadır. Bu özelliğe alfa blokajı denilmektedir. Uykuya geçiĢ döneminde ritmin 

yavaĢlayıp, genliğin büyüdüğü dalga formu ise teta dalgasıdır.  Derin uykuda ve küçük 

çocuklarda görülen diğer dalga formu da delta dalgasıdır. EEG kaydından elde edilen 

dalgaların önemli bileĢenleri genlik ve latans değerleridir. Dalgaların frekansı ve 

genliği; yaĢa, dikkat durumuna, ilaç kullanımına göre değiĢmektedir.  

EEG‟nin sağladığı en önemli avantajlardan biri zamansal çözümlemesidir.  

Uyaran geldikten kısa bir süre sonra kayıda baĢlayarak nöronal aktiviteyi kaydetmeye 

baĢlar. MRI ve PET kadar uzaysal çözümleme özelliği olmamasına rağmen elektriksel 

aktivitenin göreli gücünü ve beynin farklı bölgelerindeki pozisyonunu belirleyebilir 

(Teplan 2002; ĠĢoğlu-Alkaç 2009).  

Bireye, dıĢardan farklı duysal özelliklerde uygulanan uyaranlarda EEG‟de 

oluĢan değiĢimlere Uyarılma Potansiyeli denir (Clark ve Hillyard 1996; Hillyard ve 

Anllo-Vento 1998). Uyarılma Potansiyelleri ile yapılan kognitif araĢtırmalarda en sık 

kullanılan yöntem “Olaya ĠliĢkin Potansiyeller”dir (OĠP) (Pfefferbaum ve ark. 1984; 

Polich 1993; 1998). OĠP uyaran anı ile zamansal kilitli olarak kaydedilmiĢ EEG 

dilimlerin aritmetik ortalaması alınarak elde edilir. Kısaca OĠP organizmanın içinden 

veya dıĢarıdan uygulanan uyaran etkisiyle beyinde sürekli varolan spontan elektriksel 

aktivitede, bu uyaranın iĢlenmesiyle sonucunda oluĢan elektrofizyolojik yanıttır. OĠP ile 

zihinsel süreçler arasındaki iliĢki araĢtırılırken temelde dört parametre ele alınmaktadır. 

Bunlar; polarite, genlik, latans ve topografik dağılımdır.  

2.3.1. Dalga Formları 

2.3.1.1. P100 (P1) 

Genelde görsel uyarandan 70-100 msn sonra ortaya çıkmaktadır. Fonksiyonel 

olarak bu bileĢen gözlerin belirli bir yerde odaklı olmasını ve genel bir uyarılmıĢlık 

halini yansıtmaktadır (Key ve ark. 2005). Görsel uyaran uygulamalarında özellikle 

satranç tahtası deseni (patern) veya ıĢık-flaĢ benzeri paradigmalarda oksipital korteks 

kaynaklı dalgalar oksipital ve pariyetal bölgelerde en büyük genliğe sahiptir (Huhdahl 

1995). Seçici dikkatten etkilenir ve dikkat edilen uyaranlarda dikkat edilmeyenlere göre 

daha büyük genlikli P100 dalgası izlenir (Regan 1989). 
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2.3.1.2. N100 (N1) 

Bu potansiyel uyaranı takiben 90 ile 120 msn içerisinde oluĢan bir negatif 

yanıttır. Genel olarak, bu potansiyelin seçici dikkat, ikinci gelen uyaranı tanıma ve ayırt 

etme süreci ile iliĢkili olduğu düĢünülmektedir (Vogel ve Luck 2000). Görsel uyaran 

sunumunda iĢitsel uyaran sunumuna göre biraz daha geç latanslı ve daha küçük genlikli 

N100 dalgası gözlenmektedir (Hugdahl 1995). Görsel uyaran sunumunda N100 

bileĢeninin en büyük genlikli dalgası oksipital lobda (Hopf ve ark. 2002) veya inferior 

temporal bölgelerde (Bokura ve ark. 2001) görülmektedir. N1 genliği genelde ayırt etme 

görevlerinde daha büyük oluĢmaktadır (Mangun ve Hillyard 1990; Vogel ve Luck 2000) 

fakat uyaranın sıklıkla tekrarlanması ile genlik azalmaktadır. 

2.3.1.3. P200 (P2) 

Bu dalga N100 dalgasına benzerlik gösterir. Birçok biliĢsel görevde P2 

bileĢenine rastlanmaktadır. Bunlar; seçici dikkat (Johnson 1989; Hackley ve ark. 1990), 

kısa süreli bellek (Starr ve Barrett 1987; Golob ve Starr 2000), özellik tespit etme süreci 

(Luck ve Hillyard 1994) ve uyaran değiĢimidir (Naatanen 1990). Görsel uyaranlarda P2 

genliği uyaranın karmaĢıklığına bağlı olarak artmaktadır (Pernet ve ark. 2003). 

2.3.1.4. N200 (N2) 

N2 bileĢeni yönelme tepkisi (Loveless 1983), uyaran farkını bulma (Satterfield 

ve ark. 1990) ve hedef seçme (Donchin ve ark. 1978) görevlerinde görülmektedir. 

Özellikle uyaranlar arası sürelerin kısa olduğu görevlerde N2 genlikleri küçük ve 

latansları kısa olarak görülmektedir (Polich ve Bondurant 1997). Görsel uyaranların 

sunulduğu görevlerde en yüksek N2 genlikleri preoksipital bölgelerde görülmektedir 

(Simson ve ark. 1977). Ayrıca bu bileĢenin ketleme ile iliĢkili olabileceği 

düĢünülmektedir (Jodo ve Kayama 1992; Sasaki ve Gemba 1993). N2‟nin ketleme 

tepkisinin genliği ve polaritesi görevin karmaĢıklığına göre değiĢmektedir. 

Katılımcıların tepki vermek için az süresi olduğu durumlarda N2 genliği artmaktadır 

(Jodo ve Kayama 1992). 

2.3.1.5. P300 (P3) 

En sık çalıĢılan OĠP bileĢeni olan P3 ilk kez 1965 yılında Sutton, Tueting, Zubin 

ve John tarafından bulunmuĢtur (Key ve ark. 2005). P3 dalgası Oddball paradigması ile 

elde edilir. Oddball paradigmasında iki farklı görsel uyaran vardır. Görsel uyaranlardan 
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biri daha sık gelir (standart uyaran) diğeri ise daha az sıklıkla uygulanır (hedef uyaran). 

Katılımcıdan hedef uyaranlara dikkat etmesi, hedef uyaranı gördüğünde ya bir düğmeye 

basması ya da zihninden sayması istenir. Hedef ve standart uyaranlara karĢı kaydedilen 

EEG dilimlerinin ayrı ayrı ortalaması alınarak incelendiğinde, hedef uyaran yanıtında 

uyaranı takiben 300-500 msn içinde pariyetal bölgelerde en yüksek genliğe ulaĢan bir 

pozitif dalga olarak gözlenir, buna P3 dalgası denir. P3 genliği dikkat (Strandburg ve 

ark. 1996, Overtoom ve ark. 1998), uyaran olasılığı, iĢlemlemede kullanılan kaynağın 

miktarı (Donchin ve ark. 1986), seçmenin niteliği (Johnstone ve ark. 1996) ve dikkatin 

dağılımından (Jonkman ve ark. 2000) etkilenmektedir. Her ne kadar uyaran türünün P3 

üzerindeki etkisi tam olarak bilinmese de yapılan araĢtırmalar sonucunda görsel 

uyaranlarda elde edilen P300 yanıtının daha yüksek genlikli, iĢitsel uyaranlarda elde 

edilen P300 yanıtının ise kısa latanslı olduğu bulunmuĢtur (Katayama ve Polich 1999). 

Bu dalganın çalıĢma belleğini ve dikkat iĢlevini yansıttığı düĢünülmektedir 

(Niedemeyer ve Da Silva 1993; Polich 1998; Polich 1999; Demiralp ve ark. 2001). 

Hedef uyaranın uygulanma sıklığı ne kadar az ise, o kadar büyük genlikli P300 yanıtı 

elde edilmektedir (Donchin ve Coles 1988). P3 latansının biliĢsel iĢlevlerle iliĢkili 

olduğu düĢünülmektedir. Latans ne kadar kısa olursa o kadar iyi bir performans 

gösterildiği düĢünülmektedir (Emmerson ve ark. 1990; Polich ve Martin 1992). ġekil 

2‟de görsel oddball bileĢenini oluĢturan dalgalar gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 2: Görsel Oddball paradigmasında oluĢan dalga bileĢenleri 
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2.4. Beyin ĠĢlevlerinin Lateralizasyonu 

Baskın beyin yarıküre kavramı 1860 yılında Broca‟nın gözlemine kadar 

literatüre girmemiĢtir (Broca 1865; Nalçacı 2008). Baskın yarıküre kavramının ilk 

ortaya çıktığı zamanlarda tanımı bir yarıkürenin belirli bir iĢlevden ağırlıklı olarak 

sorumlu olması anlamına gelmekteydi (Geshwind 1985). Broca‟nın inceleme yaptığı 

bütün vakalarda hasarın solda olması, Broca‟nın sağlaklık ile konuĢma arasında bir 

bağlantı olduğunu düĢünmesine neden oldu. Sağlaklar için sol yarıküre ve solaklar için 

sağ yarıküre konuĢma da baskın hemisfer olarak düĢünülmüĢtür. Aynı dönemde 

karmaĢık iĢlevlerde sol yarıkürenin büyük bir rol oynadığı ve sağ yarıkürenin daha az 

rolü olduğu kabul edilmiĢtir (Kolb ve Whishaw 1996). 

ĠĢlevlerin lateralizasyonunda anatomik asimetrilerin etkisi olduğu 

düĢünülmektedir. Temel olarak iki yarıküre arasındaki asimetriler Ģu Ģekilde 

sıralanabilir (Nalçacı 2008): 

1) Sağ yarıküre sol yarıküreye göre biraz daha uzun ve ağırdır. Fakat gri 

cevherin beyaz cevhere oranı sol yarıkürede daha fazladır (Gur 1997). 

2) Silvian fissur beynin her iki yarısında da farklıdır. 

3) Temporal lobların yapısında belirgin bir asimetri bulunmaktadır. 

4) Sağ yarıküre daha fazla anteriora doğru uzanırken sol yarıküre daha fazla 

posteriora doğru uzanır (Kolb ve Whishaw 1996). 

5) Kortikal ve subkortikal yapılarda çeĢitli nörotransmitterler asimetrik olarak 

bulunur. 

Beyin iĢlevlerinin lateralizasyonu konusunda en çok bilgi sağlanan çalıĢmalar 

ayrık beyin hastalarıyla yapılan çalıĢmalardır. Ġlk olarak 1960‟lı yıllarda Borgen ve 

Vogel‟in epilepsi hastalarında uyguladığı bu yöntemde, bilgileri yarıküreler arasında 

aktaran korpus kallozum kesildiğinde bilginin iĢlendiği yarıkürede kaldığı bulgusu elde 

edilmiĢtir (Bear ve ark. 2001). Yapılan araĢtırmalar sonucunda hastaya sağda bir nesne 

gösterildiğinde nesnenin adını söyleyebilmiĢtir fakat bir baĢka nesne solda 

gösterildiğinde nesne gördüğünü inkar etmektedir. Ancak sol eliyle cisimlere 

dokunarak, daha önce gösterilen nesneyi seçmesi istendiğinde doğru nesneyi seçmekte 

fakat nesnenin gerçek adı yerine nesneye benzeyen baĢka bir nesnenin adını 

söylemektedir (Springer ve Deutsch 1993). Ġki yarıküre kendilerine özgü algı ve bellek 
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ve yetenekleri ile iki farklı bilinç düzeyini temsil etmektedir. Ġnsan davranıĢı iki 

yarıküre iĢlevlerinin korpus kallozum tarafından birleĢtirilmesi ile oluĢur (Hoptman ve 

Davidson 1994). Beyin yarıkürelerinin iĢlevlerinin incelendiği araĢtırmalar sonucunda 

sol yarıkürenin konuĢma, fonetik analizi ve motor iĢlevler ile özelliĢtiği, sağ yarıkürenin 

ise görsel-mekansal iĢlevler, prozodi ve dikkat bileĢenleri ile özelleĢtiği bulunmuĢtur 

(Davidson 1984; Benson ve Zaidel 1985). Her ne kadar iki yarıküre farklı iĢlevlerde 

uzmanlaĢmıĢ gibi gözükse de birbirlerinden izole değillerdir ve bu sebepten dolayı 

yapılan çalıĢmalarda birlikte nasıl çalıĢtıkları konusuna odaklanılmıĢtır. Dilin sol elini 

kullanan kiĢilerdeki serebral lateralizasyonu sağ elini kullanan kiĢilerdekiler kadar iyi 

araĢtırılmamıĢ olsa da sağ elini kullananların tam tersi bir Ģekilde konuĢma 

organizasyonu oluĢturduğu düĢünülmektedir (Roberts 1968).    

Beyin asimetrisi EEG ile birlikte değerlendirildiğinde alfa aktivitesinin (8-13 

Hz) asimetrisine dayandırılmaktadır. Bir görev esnasında hangi yarıküre o görev için 

daha fazla özelleĢmiĢse, o yarıküre üzerinden kaydedilen aktivitenin frekansı artacak ve 

alfa aktivitesi daha fazla baskılanacaktır (Davidson 1988). EEG‟de alfa aktivitesinin 

baskılanmasının yanı sıra OĠP‟in incelenmesinde de asimetrik bulgulara 

rastlanmaktadır. OĠP asimetrisi verilen görevin ağırlıklı hangi yarıkürede iĢlendiğine 

bağlı olarak değiĢim göstermektedir (Karniski ve ark. 1993; Reinvang ve ark. 2002). 

Birçoğu yarıküre asimetrisinin sonucu olan davranıĢsal asimetrilerin yüzlercesi 

tanımlanmıĢtır (Nalçacı 2008). En belirgin asimetri el tercihidir. Ġnsanların %90‟ı 

sağlaktır. Buradan da anlaĢılacağı gibi sol yarıküre çoğu bireyde elin kontrolü için 

baskındır. Dilin birçok özelliği için sol yarıküre asimetrisi en çok çalıĢılmıĢ asimetridir. 

Sağ yarıkürenin ise görsel-uzaysal iĢleme dayanan ve sözel olmayan çeĢitli görevlerde 

sol yarıküreye göre üstün olduğu görülür (Kinsbourne 1987; Hellige 1993). 

2.5. DeğiĢim Körlüğü, EEG ve Görüntüleme Yöntemleri 

Tek bir uyaran/olayın bilinç düzeyine gelmesi için uyaranın Ģiddetine bağlı 

olarak 100 msn ile yüzlerce msn arasında bir süre geçmesi gerekmektedir (Libet ve ark. 

1967). Bu süre için ayrıca hedef uyaranın diğer çeldiricilerden farklı olması 

gerekmektedir. Hedef uyaran diğer çeldirici uyaranlara benzer olursa süre uzamaktadır 

(Treisman ve Gelade 1980). Ayrıca iĢlemleme süreci de görevin karmaĢıklığına, 

çeldirici uyaran sayısına ve dikkatin hedef uyaran üzerinde yoğunlaĢma durumuna göre 

değiĢmektedir (Niedeggen ve ark. 2001). Yapılan bir çalıĢmada katılımcılar değiĢen 
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resimlerde değiĢikliği ararken olaya iliĢkin beyin potansiyelleri kaydedilmiĢtir. 

DeğiĢikliğin saptandığı durumlarda değiĢikliğin olmadığı durumlara göre santral ve 

pariyetal bölge kaynaklı 300-700 msn arası pozitif yönde bir dalga görülmektedir 

(Niedeggen ve ark. 2001). Ortaya çıkan bu dalga formunun tanıma, ikili karar verme ve 

benzerliğe yargılamayı sağlayan P300 potansiyeline denk geldiği öne sürülmüĢtür 

(Donchin ve Coles 1988). Fakat yapılan araĢtırmada katılımcının değiĢikliği farkedince 

olabildiğince çabuk tepki vermesi istenmiĢtir, bundan dolayı değiĢimin kimliğine 

ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu yüzden bu araĢtırma katılımcının görsel farkındalığında 

değiĢimin nasıl temsil edildiğini açıklama da yetersiz kalmaktadır. 

Turatto ve arkadaĢlarının (2002) yaptığı bir çalıĢma da ise önplan ve arkaplanda 

yapılan değiĢiklikler ipuçlu ve ipuçsuz olarak sunulmuĢtur. AraĢtırma sonucunda 

önplanda ipuçlu ve ipuçsuz koĢullarında yapılan değiĢimlerde değiĢim körlüğü 

oluĢmamıĢtır. Arkaplan değiĢimlerinde ise sadece ipucu verildiği koĢulda değiĢim 

farkedilmiĢtir. OĠP sonucunda arkaplan değiĢimininin tespit edilemediği ipuçsuz 

durumlarda, arkaplandaki değiĢimin tespit edildiği ipuçlu durumlara göre P300 bileĢeni 

baskılanmaktadır. Niedeggen ve arkadaĢlarının (2001) araĢtırma sonuçlarında da 

farkedilmeyen değiĢimler ile değiĢimin olmadığı denemeler OĠP farkı bulunmadığını, 

diğer bir deyiĢle OĠP‟in örtük değiĢiklik tespitini ölçecek kadar hassas olmadığını öne 

sürmektedir.  

OĠP ile yapılan çalıĢmalarda katılımcılardan alınan beyin aktivite kayıtlarında 

değiĢikliğin olduğu ve katılımcıların bu değiĢikliği tespit edebildiği durumlarda, 

kiĢilerin bu değiĢikliği tespit edemediği veya değiĢikliğin olmadığı durumlara göre daha 

yüksek negatif yönde bir dalga formuna rastlanmaktadır (Koivisto ve Revonsuo 2003). 

Bu dalga uyaranın sunumundan 200 msn sonra ortaya çıkmakta ve oksipital ve temporal 

loblarda baskınlık göstermektedir (Koivisto ve Revonsuo 2003). Ortaya çıkan bu negatif 

dalga formundan sonra uyaranı izleyen 400 msn‟de P300 zaman dilimine denk gelen bir 

pozitif dalga formu pariyetallerde en yüksek genlik değerine ulaĢmaktadır. Bu pozitiflik 

etkisi değiĢim körlüğü paradigmalarında değiĢikliği saptama farkındalığında ortaya 

çıkan sonuçlarla tutarlılık göstermektedir (Niedeggen ve ark. 2001; Turatto ve ark. 

2002). Bu çalıĢma sonucunda ortaya çıkan iki dalga formunun değiĢik bilinçlilik 

süreçleriyle ilgili olduğu düĢünülmektedir. Bu süreçlerden biri fenomenal (phenomenal) 

bilinçlilik diğeri ise karara iliĢkin (access) bilinçlilik‟tir. Fenomenal bilinçlilik durumu 
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bireyin kendi deneyimlerinden oluĢan bir süreç olarak açıklanırken karara iliĢkin 

bilinçlilik içeriğin muhakemesi ile iliĢkilendirilmektedir. Oksipital ve temporal 

bölgelerde ortaya çıkan negatif dalganın uyaranın fenomenal görsel farkındalık nöral 

süreciyle iliĢkisi olduğu savunulmaktadır. P300 genlik değerlerinin değiĢimin saptandığı 

durumlarda diğer durumlara (değiĢimin saptanmadığı ve değiĢikliğin olmadığı) göre 

daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. Bu yüzden P300 zaman çerçevesinde saptanan 

değiĢiklikler ile saptanamayan değiĢiklikler arasındaki fark algısal süreç sonrası ile 

iliĢkilendirilmektedir. Bu iliĢkilendirilme sürecininde karar verme sürecinin doğası 

olarak fenomenal görsel farkındalık durumundan sonra olması beklenmektedir. Ortaya 

çıkan pozitif dalga formu kiĢinin görme deneyimiyle değil gördüğü olay hakkındaki 

bilgileriyle ortaya çıktığından karara iliĢkin bilinçlilik olarak isimlendirilmektedir 

(Block 2001; Koivisto ve Revonsuo 2003). Her ne kadar daha önceki araĢtırmalarda 

(Niedeggen ve ark. 2001; Turatto ve ark. 2002) değiĢikliğin saptanamadığı ve 

değiĢikliğin olmadığı durumlarda OĠP analizlerinde fark bulunmamıĢ olsa da 

davranıĢsal deneylerde örtük değiĢikliği saptamanın olduğu bulunmaktadır (Fernandez-

Duque ve Thornton 2000; Thornton ve Fernandez-Duque 2000). Ayrıca yapılan bir 

araĢtırmada (Williams ve Simons 2000) değiĢim olduğu ama kiĢinin bu değiĢimi 

saptayamadığı durumlarda değiĢimin olmadığı durumlara göre tepkinin daha geç geldiği 

görülmektedir ve bu durumda örtük olarak kiĢinin değiĢikliği saptadığı öne 

sürülmektedir. Bu araĢtırmaların yanı sıra ortaya çıkan OĠP dalga formları ile değiĢikliği 

saptama ve saptayamama durumunun iliĢkilerini inceleyen araĢtırmalar yapılmıĢtır. Elde 

edilen sonuçlarda bilinçli farkındalığı modüle eden erken bileĢenin çeĢitliliğinin fazla 

olmasından kaynaklı olarak birbirleriyle tutarlı olmayan sonuçlar bulunmuĢtur. 

AraĢtırmalarda genlik modülasyonuyla iliĢkili bilinçli farkındalığın P1 (Pins ve Ffytche 

2003), N1 (Hunter ve ark. 2001; Koivisto ve ark. 2006), P2 (Vogel ve ark. 1998), N2 

(Wilenius-Emet ve ark. 2004; Sergent ve ark. 2005) bileĢenleri ile iliĢkili olduğu 

bulunmuĢtur. Bunun yanı sıra çeĢitli araĢtırmalarda ise P3 bileĢeninden önceki OĠP 

genliklerinin bilinçli farkındalık ile iliĢkisi bulunmamıĢtır (Fernandez-Duque ve ark. 

2003; Kranczioch ve ark. 2003; Babiloni ve ark. 2006). Son zamanlarda yapılan 

araĢtırmalar kiĢinin değiĢen nesneyi saptama ve değiĢimi hissetme de EEG datasının 

farklı olup olmayacağına yöneliktir (Rensink 2004; Busch, Fründ ve ark. 2010).  

Yapılan araĢtırmalar sonucunda posteriyor bölgede OĠP negativitesi saptanmıĢtır (görsel 

farkındalık negativitesi-GFN / visual awareness negativity-VAN). KiĢinin değiĢimi 
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saptadığı durumlarda kiĢinin değiĢimi saptayamadığı durumlara göre daha yüksek 

GFN‟si olduğu bulunmuĢtur (Wilenius-Emet ve ark. 2004; Koivisto ve Revonsuo 

2003). DeğiĢiklik saptama paradigmalarında GFN‟sinin uyaranın fenomenal görsel 

farkındalığa giriĢi sırasında oluĢan nöral iĢlemleme ile iliĢkili olduğu düĢünülmektedir 

(Koivisto ve Revonsuo 2003). Yapılan bir baĢka araĢtırmada ise (Busch, Fründ ve ark. 

2010) GFN‟sinin büyük oranda değiĢim farkındalığı ile iliĢkisi olmasına karĢın, 

oluĢması için değiĢen nesneyi tespit etmeye bağlı olmadığını, değiĢimin varlığını 

saptamanın yeterli olacağını öne sürmektedir. Görsel değiĢimlerin yerini belirleme ve 

değiĢen nesneyi tespit etmenin değiĢimin yerini ve kimliğini belirleme ve değiĢim 

körlüğü paradigmalarında ki OĠP ile etkisi incelendiğinde değiĢen yerin tespiti ve 

değiĢen nesne tespitinin OĠP etkisi birbirine benzer bulunmuĢtur. Fakat geç bileĢenlerde 

değiĢimin saptandığı zamanlarda posteriyor kontralateral pozitivitenin oluĢtuğunu 

bulmuĢlardır (Busch, Dürschmid ve ark. 2010).   

fMRI‟la yapılan çalıĢmalarda ise değiĢikliğin saptandığı ve değiĢikliğin 

saptanmadığı durularda beyinde aktiflenen bölgeler karĢılaĢtırılmıĢtır. Yapılan 

araĢtırmada (Beck ve ark. 2001) katılımcılara iki farklı uyaran sunulmuĢtur (yüz ve yer). 

Katılımcılar değiĢikliği saptadıkları zaman fusiform girus, bilateral pariyetal lob ve sağ 

DLPC‟sinde aktivasyon görülmüĢtür. Ventral alanlarda herhangi bir aktivasyonun 

görülmemesi klasik bilgilerle uyum sağlamamaktadır. Çünkü klasik bilgilerde ventral 

ve dorsal yolakların farkındalık üzerindeki rolleri birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Ventral yolağın bilinçlilik durumunda aktive olurken, dorsal yolağın 

bilinçdıĢılık durumlarında aktive olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu yüzden dorsal sistemdeki 

bilginin bilinçlilik durumuna gelmeden iĢlemlenebileceğini belirtmiĢlerdir (Milner ve 

Goodale 1995). Beck ve arkadaĢları (2001) bu önemli bulguyu dorsal aktivasyonunda 

bilinçlilik üzerinde etkisi olduğunu ve farkındalığın dorsal frontopariyetal yapılar ve 

ventral sistemin kategoriye özgü bölgelerinin bir arada aktive olmasına bağlı olduğunu 

öne sürerek açıklamıĢlardır. Ayrıca araĢtırmalarında değiĢikliğin olduğu fakat 

saptanamadığı uyaranlar ile değiĢikliğin olmadığı uyaranları da karĢılaĢtırmıĢlardır. Bu 

iki koĢulda her ne kadar uyaranlar koĢulu farklı olsa da katılımcının algısı aynıdır. 

Yapılan analizler sonucunda “yer” uyaranı için anlamlı bir aktivasyon farkı 

bulunmazken , “yüz” uyaranı için lingual girus, inferior frontal girus ve fusiform girusta 

anlamlı düzeyde farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgular ıĢığında bu aktivasyonların ventral 

yolağın değiĢikliği iĢlemlediğini ve saptadığını fakat dorsal alanlarda aktivasyon 



 18 

olmadığı zamanlarda yeterli düzeyde bir farkındalık uyandırmadığını belirtmiĢlerdir. 

AraĢtırmanın diğer önemli bulgularından biri de aktive olan alanların hepsinin sadece 

sağ yarıkürede olmasıdır. 

Pariyetal bölgelerin değiĢim körlüğü üzerindeki etkisini incelemek için yapılan 

bir rTMS çalıĢmasında (Beck ve ark. 2006) gönüllüler resimdeki değiĢikliği saptamaya 

çalıĢırken; sağ ve sol pariyetal kortekslerine rTMS uygulanarak o bölgelerdeki nöral 

aktivite kesintiye uğratılmıĢtır. Yapılan çalıĢmanın sonucunda posterior pariyetal lobun 

değiĢim körlüğü paradigmasında değiĢikliği saptama üzerinde etkisi olduğu 

bulunmuĢtur. Sağ posterior pariyetal loba rTMS uygulandığında değiĢikliği saptama 

süresinin daha uzun sürdüğü görülmüĢtür. Fakat bu çalıĢmada sol posterior pariyetal 

lobun değiĢikliği saptama performansı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamıĢtır.     

 

 



 19 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalıĢma Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi, Etik Kurulu‟nun 

2009/2648-43 No‟lu onayı (Sayfa 102) ve Helsinki Bildirgesi‟ne uygun olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmamız 10‟u erkek 10‟u kadın yirmi sağlıklı gönüllü ile 

gerçekleĢtirildi. Gönüllü olarak çalıĢmaya katılmayı kabul eden kiĢilerden 10 tanesi sağ 

(5 erkek, 5 kadın), 10 tanesi sol (5 erkek, 5 kadın) elini kullanmaktaydı. Gönüllülerin el 

tercihlerini belirlemek için Nalçacı ve arkadaĢlarının (2002) geçerlilik ve güvenilirliğini 

yaptığı El Tercihi Anketi kullanılmıĢtır. YaĢ ortalaması 22,35 ± 2,62 (min. 19, maks. 

30) olan gönüllülerin bilinen ciddi görme-iĢitme sistem bozukluğu, nörolojik hastalık 

hikayeleri, kafa travması ve madde bağımlılığı bulunmamaktadır. 

Gönüllülerden Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 

Dalı, Kognitif Elektrofizyoloji Laboratuarı‟nda MITSAR uyaran sistemi kullanılarak 

WINEEG programı ile 19 kanaldan OĠP kaydı alınmıĢtır. 

3.1. El Tercihi Anketi 

Bu anket Chapman ve Chapman‟dan değiĢtirilerek Türkçe‟ye çevrilen 13 

sorudan oluĢmaktadır. Anketin geçerlilik ve güvenilirliği Nalçacı ve arkadaĢları (2002) 

tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Anket; yazı yazarken, çizerken, bir Ģey fırlatırken, çekiç 

kullanırken, diĢ fırçalarken, silgi ile silerken, makas kullanırken, kibrit çakarken, bir 

teneke boya karıĢtırırken, kaĢık kullanırken, tornavida kullanırken, kavanoz kapağı 

açarken, bıçak kullanırken deneklerin hangi eli öncelikle tercih ettiğini araĢtırmaktadır 

(Bkz. sayfa 101). Sağ el 1, sol el 3, “her ikisini de” yanıtı 2 olarak puanlandırılmaktadır. 

Böylece el tercihi 13 ile 39 puan arasında sürekli bir değer olarak skorlandırılmaktadır. 

KiĢinin puanı yükseldikçe sol elini kullanmayı tercih ettiği düĢünülmektedir. Anket 449 

kiĢiye uygulanmıĢ, 43 kiĢi 3 hafta sonra yeniden test çalıĢmasına katılmıĢtır. Test-

yeniden test güvenilirliği (r=0.993) ve iç tutarlılığı yüksek bulunmuĢtur (Cronbach 

Alfa=0.97).  

3.2. DeğiĢim Körlüğü 

Resimlerdeki değiĢiklikleri fark etmek, değiĢikliklerin fark edildiği süreyi 

belirlemek ve değiĢikliklerin aranması sırasında gözlerin baktığı yönü incelemek 

(tarama yönü) için Indiana Üniversitesi‟nden Tom Busey, Rupali Parab, ve Dean 
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Wyatte‟nin geliĢtirdiği Change Blindness programı, belirtilen adresten ulaĢıma açık 

olmasına rağmen, Tom Busey‟den izin alınarak kullanılmıĢtır 

(http://cognitrn.psych.indiana.edu/CogsciSoftware/ChangeBlindness/index.html). 

Gönüllüler ekrandan yaklaĢık olarak bir metre uzağa oturtulmuĢtur. DeğiĢim 

körlüğü paradigması sırasında gönüllüler üç farklı koĢulda toplam 27 resimde değiĢiklik 

saptamaya çalıĢmıĢtır. Resimlerin hepsi sokak ve cadde resimlerinden oluĢmaktadır. 

Resimler 1280 x 720 pikseldir. Resimler her koĢul için her denekte farklı sırayla 

bilgisayar ekranından sunulmuĢtur. Her koĢulda orijinal resim 240 msn, araya giren gri 

ekran 80 msn ve değiĢtirilmiĢ resim 240 msn sunulmuĢtur. Gönüllü resimdeki 

değiĢikliği fark edene kadar resimler sunulmaya devam edilmiĢtir. 

3.2.1. Birinci KoĢul 

Bu koĢulda 9 resim bulunmaktadır. Resimlerin her birinde bir değiĢiklik 

olmaktadır. DeğiĢiklikler resmin sol üst, sol orta, sol alt, orta üst, orta orta, orta alt, sağ 

üst, sağ orta ve sağ altı bölgelerinde oluĢmaktadır (ġekil 3). Gönüllülerden, resimdeki 

değiĢikliği farkettikleri zaman değiĢikliğin yerini söylemeleri istendi. Söylenen 

değiĢiklik doğruysa sunum durduruldu eğer yanlıĢsa gönüllüye yanlıĢ olduğu söylendi 

ve gönüllüden resmi taramaya devam etmesi istendi. Ġlk koĢulda elde edilen bilgiler tek 

bir değiĢiklik olduğunda gönüllülerin bu değiĢikliği fark etme süresiydi. 

3.2.2. Ġkinci KoĢul 

Bu koĢulda da 9 resim bulunmaktaydı. Resimlerin her birinde iki değiĢiklik 

olmaktaydı ama gönüllülere resimlerde iki değiĢiklik olduğu konusunda bilgi verilmedi. 

Bu koĢuldaki değiĢiklikler resmin sağ-sol üst, sağ-sol orta, sağ-sol altında olmak üzere 

ikiĢer tane ve ayrıca resmin orta hattının sağ-sol üst, sağ-sol orta ve sağ-sol altında 

olmak üzere birer taneydi (ġekil 4). Gönüllülerden ilk koĢulda olduğu gibi değiĢikliği 

ġekil 1: DeğiĢim körlüğü paradigmasının 1. koĢulunda yer alan örnek resim. ġekil 2: DeğiĢim körlüğü paradigmasının 1. koĢulunda yer alan örnek resim. ġekil 3: DeğiĢim körlüğü paradigmasının 1. koĢulunda kullanılan örnek resim. 

http://cognitrn.psych.indiana.edu/CogsciSoftware/ChangeBlindness/index.html
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fark ettikleri zaman yerini söylemeleri istendi. Söylenen değiĢiklik doğruysa sunum 

durduruldu eğer yanlıĢsa gönüllüye yanlıĢ olduğu söylendi ve gönüllüden resmi 

taramaya devam etmesi istendi. Bu koĢulda elde edilen bilgiler ise iki değiĢiklik 

olduğunda gönüllünün hangi taraftaki değiĢikliği bulduğu ve bu değiĢikliği ne kadar 

sürede fark ettiğidir. 

3.2.3. Üçüncü KoĢul 

Bu koĢulda da toplam 9 resim bulunmaktadır. Resimlerin her birinde birer 

değiĢiklik, ilk koĢuldaki gibi resmin sol orta, sol alt, orta üst, orta orta, orta alt, sağ üst, 

sağ orta ve sağ altında olmaktadır. Bu koĢulda resimler bulanıklaĢtırılmıĢtır ve 

gönüllünün kontrolündeki fareyle (mouse) resmin üzerinde gezindiği yer 

aydınlanmaktadır (ġekil 5). Gönüllü resim üzerinde gezinirken değiĢikliği farkettiği 

yerde farenin tuĢuna basarak uyaranın sunumunu durdurmuĢtur. Bu koĢulda elde edilen 

bilgiler ise gönüllünün resmi taramaya hangi yönden baĢladığı ve ağırlıklı olarak nereyi 

taradığıdır. 

Resim 2: DeğiĢim körlüğü paradigmasının 2. koĢulunda yer alan örnek resim. 

Resim 3: DeğiĢim körlüğü paradigmasının 3. koĢulunda yer alan örnek resim. 

ġekil 3: DeğiĢim körlüğü paradigmasının 2. koĢulunda yer alan örnek resim. 

ġekil 4: DeğiĢim körlüğü paradigmasının 3. koĢulunda yer alan örnek resim. 

ġekil 4: DeğiĢim körlüğü paradigmasının 2. koĢulunda kullanılan örnek resim. 

ġekil 5: DeğiĢim körlüğü paradigmasının 3. koĢulunda kullanılan örnek resim. 
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3.3. Olaya ĠliĢkin Potansiyel (OĠP) Kaydı 

Gönüllülerin görsel baskın yarıküresini belirlemek için Görsel Oddball 

Paradigması uygulandı. ÇalıĢmaya alınan tüm katılımcılardan, EEG kaydına gelmeden 

önce, uykusunu almıĢ, iyi dinlenmiĢ, tok ve saçları temiz gelmeleri istendi. Kayıttan 

önce tüm gönüllülere yapılacak çalıĢmayla ilgili bilgi verildi. Gönüllü Bilgilendirme 

Formu (Bkz. Sayfa 99) ve Gönüllü Katılım Onay Formu (Bkz. Sayfa 100) onaylatıldı. 

OĠP kayıt süreci anlatıldı, kaydın yaklaĢık olarak ne kadar süreceği ve kayıt sırasında 

hangi dönemlerde göz kırpmasının daha uygun olacağı ve nelere dikkat etmesi gerektiği 

konusunda bilgi verildi. 

OĠP kayıtlarında elektrot yerleĢimi uluslararası 10/20  elektrot sistemine göre 

yerleĢtirildi. Elektrotlar Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, Cz, C4 T4, T5, P3, Pz, P4, 

T6, O1 ve O2 bölgelerine gelecek Ģekilde saçlı deri üzerine yerleĢtirildi. EEG iki kulak 

memesinine yerleĢtirilen elektrotların aktivitesinin ortalaması referans alınarak unipolar 

olarak kaydedildi. Göz hareketi olan EEG dilimlerini belirleyebilmek için sağ gözün 

nasion ve dıĢ kantus bölgesine yerleĢtirilen elektrotlardan EOG kaydı alındı.  

Deri direncini düĢürmek için elektrotların yerleĢtirileceği saçlı deri üzerindeki 

alanlar ve kulak memeleri alkollü pamukla temizlendi. Ġletkenliği arttırmak için Quick 

Gel kullanıldı. Kayda baĢlamadan tüm elektrotların direncinin 10 kΩ‟un altında olması 

için gerekli özen gösterildi.  

Gönüllüler, ses, ıĢık ve elektromanyetik yalıtımı sağlanmıĢ bir odada, baĢlarını 

yaslayabilecekleri rahat bir koltukta oturtuldu. Gönüllülerin oturduğu odada uyaranların 

sunulacağı ekran, elektrokepin bağlandığı elektrot kutusu ve gönüllülerin basacağı fare 

(mouse) dıĢında bir Ģey bulunmamaktadır. Gönüllüler ekran ile aralarında 1 metre 

mesafe olacak Ģekilde oturtuldu. Kayıt sırasında oda loĢ bir Ģekilde aydınlatıldı. 

Kaydedilen sinyale 0.1 Hz yüksek geçiren ve 70 Hz alçak filtre uygulandı ve 500 

nokta/sn örnekleme hızı ile bilgisayara kaydedildi. 

Gönüllüler görsel oddball paradigmasında uygulanan hedef görsel uyaranı görür 

görmez 2 düğmeli bir farenin sol tuĢuna basarak hedef uyaranları belirlediler. 

ÇalıĢmaya katılan gönüllülerin hepsi fareyi sağ ellerinde kullanmaktaydı. 
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3.3.1. Görsel Oddball Paradigması 

Katılımcıya rastlantısal bir sıra içinde iki farklı görüntü bilgisayar ekranında 

sunuldu (ġekil 6). Altta mavi renkli karenin gözüktüğü hedef uyaranın olasılığı %20 

iken; üstte mavi renkli karenin gözüktüğü standart uyaranın sıklığı %80‟di. Toplam 300 

adet görsel uyarı uygulandı. Gönüllüden dikkatini altta karenin göründüğü görüntülere 

yoğunlaĢtırması istendi ve bu görüntüyü gördüğünde olabildiğince hızlı farenin sol 

tuĢuna basması istendi. Bu koĢullar altında hedef uyaranlara karĢı elde edilen OĠP 

yanıtlarında, uyarandan yaklaĢık 300 msn sonra P300 adı verilen pozitif dalga gözlendi. 

3.4. Veri Analizi 

3.4.1. EEG Veri Analizi 

EEG verilerinin analizinde WINEEG programı kullanıldı. Ham veriler 

değerlendirilmeden önce veriler, 200 msn uyaran öncesi ve 1000 msn uyaran sonrası 

olacak Ģekilde EEG dilimlerine ayrıldı. Artefaktlı EEG dilimleri otomatik ve manuel iki 

aĢamalı bir Ģekilde belirlenerek değerlendirme dıĢı bırakıldı. 

Ġlk aĢamada 0,1-30 Hz arasında bant geçiren filtre uygulanarak 100 µV‟u aĢan 

genliklerin bulunduğu dilimler iĢaretlendi ve otomatik olarak dıĢlandı. 

Ġkinci aĢamada ise geride kalan dilimler, daha detaylı olarak gözden geçirilerek 

manuel olarak değerlendirme dıĢı bırakıldı. 

Ardından standart ve hedef uyaran yanıtlarındaki EEG dilimlerinin sayısı 

birbirine eĢitlenerek ortalaması alındı ve uyaranı takiben oluĢan yanıtın genlik ve latans 

değerleri ölçüldü. Her gruptaki gönüllülere ait yanıtların büyük ortalamaları alınarak 

gruplarası özellikler karĢılaĢtırıldı. 

Resim 4: Görsel Oddball Paradigmasını oluĢturan görüntüler. ġekil 5: Görsel Oddball Paradigmasını oluĢturan görüntü. ġekil 6: Görsel Oddball paradigmasında kullanılan görsel uyaranın görünümü. 
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3.4.2. DeğiĢim Körlüğü Veri Analizi 

Her koĢul için gönüllülerin resimdeki değiĢimi ne kadar sürede saptadıkları not 

edildi. Ġkinci koĢulda ise süre bilgisine ek olarak gönüllünün hangi taraftaki değiĢimi 

saptadığı bilgisine yer verildi. Üçüncü koĢulda ise değiĢimi saptama süresine ek olarak 

kiĢinin taramaya nereden baĢladığı ve sağ ve sol tarafı tarama yüzdeleri değerlendirildi. 

Sağ ve sol tarama yüzdelerini bulmak için Biyomedikal Yüksek Mühendisi ve Ġstanbul 

Kültür Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü AraĢtırma Görevlisi Bora 

Cebeci‟nin MATLAB‟da yazdığı bir fonksiyon kullanıldı. Bu fonksiyon orijinal resim 

görüntüsü ile gönüllünün taradığı resim görüntüsünü karĢılaĢtırarak gönüllünün fareyle 

izlediği yolu göstermektedir. Ardından program sol ve sağ taraf için taranma 

yüzdelerini vermektedir (ġekil 7). 

 

ġekil 7: Orijinal resim ile taranmıĢ resmin karĢılaĢtırması sonucu ortaya çıkan tarama 

yolu 

3.5. Ġstatistik 

Ġstatistiksel değerlendirme için, değiĢim körlüğü verilerinin değerlendirmesinde 

birinci ve ikinci koĢul için sağ ve sol elini kullanan gönüllülerin değiĢikliği saptama 

zamanlarının ortalamaları alınarak Bağımsız Örneklem T-test ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Ayrıca ikinci koĢulda resimdeki değiĢikliği hangi tarafta saptadıklarının toplam sayısı 

alınarak iki grup arasındaki fark karĢılaĢtırılmıĢtır. Üçüncü koĢulda ise iki grubun sol 

tarama ve sağ tarama yüzdelerinin ortalamaları alınarak Bağımsız Örneklemler T-testi 

ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Ayrıca hem sol elini hemde sağ elini kullanan gönüllülerin her 

koĢul için sağ taraftaki değiĢiklikleri saptama ve sol taraftaki değiĢiklikleri saptama 

sürelerinin ortalamaları ĠliĢkili Ölçümler (Paired Samples) T-test ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Görsel Oddball paradigması ile elde edilen hedef ve standart uyaran 

yanıtlarındaki dalga bileĢenlerine ait (P100, N100, P200, N200 ve P300) latans ve 

genlik değerleri için Tekrarlı Ölçümler (Repeated Measures) ANOVA testi 

kullanılmıĢtır. Ayrıca hem sol elini kullanan gönüllülerin hem de sağ elini kullanan 
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gönüllülerin sağ ve sol yarıkürelerinin dalga formlarındaki genlik ve latansları ayrı ayrı 

Tekrarlı Ölçümler (Repeated Measures) ANOVA ile karĢılaĢtırılmıĢtır.    
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4. BULGULAR 

ÇalıĢmamıza toplam 20 gönüllü katılmıĢtır. Gönüllülerin 10 tanesi sağ elini, 10 

tanesi sol elini kullanmaktadır. Her iki grupta da 5 kadın ve 5 erkek bulunmaktadır. 

Grupların yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu ve El Tercihi Anketi‟nden aldıkları puanların 

ortalaması Tablo 1„de görülmektedir. 

Tablo 1: ÇalıĢmaya katılan gönüllülerin demografik özellikleri ve El Tercihi Anketi 

puanları 

 GRUPLAR 

Özellikler Sol El Sağ El 

YaĢ (Yıl) 22,40±3,37 22,60±1,95 

Cinsiyet (K/E) 5K/5E 5K/5E 

Eğitim Durumu (Yıl) 13,50±1,08 14,70±1,25 

El Testi Puanı 35,00±4,52 14,80±2,34 

4.1. El Tercihi Anketi Bulguları 

Yapılan anket sonucunda gönüllülerin anket puanları 13 ile 39 puan arasında 

değiĢmektedir. 13 puanı sadece sağ el kullanımı iken puan arttıkça her iki eli kullanma 

durumu da artmaktadır. Sol elde ise 39 puanı sadece sol eli kullanmak anlamına 

gelmekte ve kiĢinin puanı azaldıkça her iki elini kullanma durumu da artmaktadır. 

Burada bahsedilen her iki elini kullanma durumu farklı görevler için kiĢinin farklı elini 

tercih etmesi anlamına gelmektedir. AraĢtırmada 25‟in üzerinde puan alanlar sol elini 

baskın kullanan kiĢiler olarak değerlendirilirken 25‟in altında olanlar sağ elini baskın 

kullanan kiĢiler olarak değerlendirilmiĢtir. Sol elini baskın kullanan grubun 35±4,52 

(min. 26, maks. 39), sağ elini baskın olarak kullanan grubun ortalaması ise 

14,80±2,34‟tür (min. 13, maks. 19). Sonuç olarak kiĢiler 10‟ar kiĢilik iki gruba 

ayrılmıĢtır. Grupların frekans dağılımı Tablo 2‟de görülmektedir. 
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Tablo 2: El Tercihi Anketi'nden alınan puanların frekans dağılımı 

Sol El Sağ El 

Alınan Puan KiĢi Sayısı Alınan Puan KiĢi Sayısı 

26 1 13 5 

29 1 14 1 

33 1 15 1 

34 1 17 1 

36 1 18 1 

37 1 19 1 

38 1   

39 3   

4.2. DeğiĢim Körlüğü Bulguları 

Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin 1. koĢulda değiĢimi saptama süreleri sol ve 

sağ taraftaki resimler için ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir. Sol elini kullanan gönüllülerin 

sol taraftaki değiĢimi saptama sürelerinin ortalaması (16,73 sn) sağ elini kullanan 

gönüllülerin ortalamasından  (11,73 sn) daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuĢtur [t(18)=2,844, p < 0.05]. Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin sağ 

taraftaki değiĢimi saptama sürelerinde anlamlı bir fark bulunmamıĢtır [t(18)= 0,027, p > 

0.05].  

Ġkinci koĢulda sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin sağ ve sol taraftaki 

değiĢimleri saptama süreleri ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir. Sol elini kullanan gönüllülerin 

sol taraftaki değiĢimleri saptama sürelerinin ortalaması (11,88 sn) sağ elini kullananların 

değiĢim saptama sürelerinin ortalamasından (8,51 sn) daha uzundur ve bu fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır [t(18)=2,413, p < 0.05]. Ayrıca sol elini kullanan 

gönüllülerin sağ taraftaki değiĢimi saptama sürelerinin ortalaması (12,78 sn) sağ elini 

kullanan gönüllülerin değiĢimi saptama sürelerinin ortalamasından (17,83 sn) daha 

kısadır ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır [t(18)=-2,216, p < 0.05]. Her iki grup 

içinde değiĢimi solda [t(18)=-0,248, p > 0.05] ve sağda [t(18)=0,127, p > 0.05] fark 

ettikleri yer sayısında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 
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Üçüncü koĢulda ise gönüllülerin sağ tarama yüzdeleri ve sol tarama yüzdeleri 

ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir. Sol tarama yüzdesi [t(18)=0,164, p > 0.05] ve sağ tarama 

yüzdelerinde [t(18)=-0,165, p > 0.05] sol ve sağ elini kullanan kiĢiler arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır. Aynı zamanda resmi taramaya baĢladıkları yön açısından 

da resmi soldan [t(18)=1,009, p > 0.05] veya sağdan taramaya [t(18)=-1,136, p > 0.05] 

baĢlamakta sol ve sağ elini kullanan gönüllüler arasında fark bulunmamaktadır.    

Sol elini kullanan kiĢilerin 1. koĢulda sol ve sağ taraftaki değiĢimleri saptama 

süreleri incelendiğinde sol taraftaki değiĢimleri saptama süresinin ortalaması (16,73 sn), 

sağ taraftaki değiĢimleri saptama süresinin ortalamasından (8,10 sn) daha uzun olduğu 

görülmektedir ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır [t(9)=7,66, p < 0.001]. 2. koĢulda 

sol elini kullanan gönüllülerin sol ve sağ taraftaki değiĢimleri saptama süreleri 

karĢılaĢtırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır [t(9)=-0,372, p > 0.05]. Ayrıca 2. 

koĢulda sağ ve sol taraftaki değiĢim saptama sayıları açısından da anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır [t(9)=0,156, p > 0.05].  Sol elini kullanan gönüllülerin 3. koĢulda sol ve 

sağ tarafı tarama yüzdeleri açısından anlamlı bir farkı bulunmamıĢtır [t(9)=1,359, p > 

0.05]. Resimleri taramaya baĢladıkları yön karĢılaĢtırıldığında ise soldan taranmaya 

baĢlanan resimlerin ortalaması (5,5) sağdan taranmaya baĢlanan resimlerin 

ortalamasından (3,4) daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır [t(9)=2,33, 

p < 0.05].  

Sağ elini kullanan kiĢilerin 1. koĢulda sol ve sağ taraftaki değiĢimleri saptama 

süreleri incelendiğinde sol taraftaki değiĢimleri saptama süresinin ortalaması (11,73 sn), 

sağ taraftaki değiĢimleri saptama süresinin ortalamasından (8,06 sn) daha uzun olduğu 

görülmektedir ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır [t(9)=2,56, p < 0.05]. 2. koĢulda 

sağ elini kullanan gönüllülerin sol taraftaki değiĢimleri saptama sürelerinin 

ortalamasının (8,51 sn) sağ taraftaki değiĢimleri saptama sürelerinin ortalamasından 

(17,83 sn) daha kısa olduğu bulunmuĢtur ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır [t(9)=     

-7,27, p < 0.001]. Ayrıca 2. koĢulda sağ ve sol taraftaki değiĢimi saptama sayıları 

açısından da anlamlı bir fark bulunmamıĢtır [t(9)=0,535, p > 0.05].  Sağ elini kullanan 

gönüllülerin 3. koĢulda sol ve sağ tarafı tarama yüzdeleri açısından anlamlı bir farkı 

bulunmamıĢtır [t(9)=0,956, p > 0.05]. Resimleri taramaya baĢladıkları yön 

karĢılaĢtırıldığında ise soldan taranmaya baĢlanan resimlerin sayısı ile sağdan taranmaya 
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baĢlanan resimlerin sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıĢtır [t(9)=0,307, p > 0.05].  

4.3. Olaya ĠliĢkin Potansiyel Bulguları 

P300 yanıtının hedef uyaranlarda özellikle ön bölgelerde sağ elini kullananlar 

gönüllülerde daha yüksek genlik değerleri görülürken; arka bölgelerde ise sol elini 

kullanan gönüllülerde genlik değerleri daha yüksek görülmektedir. Diğer dalga 

bileĢenlerinde ise belirgin bir fark görülmemektedir (ġekil 8).  

Standart uyaranın büyük ortalaması incelendiğinde ise P100 yanıtının genlik 

değerleri sağ elini kullanan gönüllülerde ön ve arka bölgelerde sol elini kullanan 

gönüllülere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. P200 yanıtının genlik değerleri ise 

ön bölgelerde sağ elini kullanan gönüllülerde yüksekken, arka bölgelerde belirgin bir 

fark görülmemektedir. N100 ve N200 yanıtlarında ise belirgin bir farklılık 

görülmemektedir (ġekil 9). 
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ġekil 8: Sol (mavi renk) ve sağ (kırmızı renk) elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran 

yanıtının büyük ortalaması. P300 yanıtının, ön bölgelerde sağ elini kullanan 

gönüllülerde, arka bölgelerde ise sol elini kullanan katılımcılarda daha yüksek 

genlikli olduğu gözükmektedir. 
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ġekil 9: Sol (mavi renk) ve sağ (kırmızı renk) elini kullanan gönüllülerin standart uyaran 

yanıtının büyük ortalaması. P100 yanıtı sağ elini kullanan kiĢilerde ön ve arka 

bölgelerde daha yüksek genlikli görülmektedir. P200 yanıtının, sağ elini kullanan 

gönüllülerde yüksek genlikli ollduğu görülürken, oksipital bölgede belirgin bir 

fark görülmemektedir. N100 ve N200 yanıtlarında ise belirgin bir farklılık 

görülmemektedir. 
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4.3.1. Hedef Uyaran Yanıtlarının Genlik Değerleri 

Elde edilen veriler incelendiğinde sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef 

uyaran yanıtlarının sol yarıküre (Fp1, F7, F3, T3, C3, T5, P3, O1) genlik değerlerinin 

dalga bileĢenlerine göre iki grup arasında karĢılaĢtırılmasının F ve p değerleri Tablo 3‟te 

sunulmuĢtur.  

Tablo 3: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin sol yarıkürede hedef uyaran yanıtı 

genliklerinin istatistiksel değerlendirmesi. 

Dalga BileĢeni  F P 

P100 

Sol-Sağ El 0,024 0.881 

Kanal 1,037 0.415 

Sol-Sağ El X Kanal 0,523 0.814 

N100 

Sol-Sağ El 0,413 0.536 

Kanal 25,066 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 0,672 0.695 

P200 

Sol-Sağ El 0,060 0.813 

Kanal 12,034 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 3,721 0.002 

N200 

Sol-Sağ El 2,095 0.182 

Kanal 1,345 0.245 

Sol-Sağ El X Kanal 1,243 0.293 

P300 

Sol-Sağ El 0,399 0.543 

Kanal 48,986 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 0,954 0.472 

Sağ ve sol elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtlarının sol yarıküre 

genlikleri kanallar düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. ġekil 

10, ġekil 11 ve ġekil 12‟de, dalga bileĢenlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunan kanalların ortalamalarının grafiği sunulmuĢtur.   
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ġekil 10: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki N100 bileĢeninin 

sol yarıküre genlik değerleri. 

 

ġekil 11: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki P200 bileĢeninin 

sol yarıküre genlik değerleri. 
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ġekil 12: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki P300 bileĢeninin 

sol yarıküre genlik değerleri. 

Elde edilen veriler incelendiğinde sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef 

uyaran yanıtlarının sağ yarıküre (Fp2, F8, F, T4, C4, T6, P4, O2) genlik değerleri dalga 

bileĢenlerine göre gruplar arasında karĢılaĢtırıldığında ortaya çıkan F ve p değerleri 

Tablo 4‟te sunulmuĢtur.  

Tablo 4: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin sağ yarıkürede hedef uyaran yanıtı 

genliklerinin istatistiksel değerlendirmesi. 

Dalga BileĢeni  F P 

P100 

Sol-Sağ El 0,222 0.649 

Kanal 1,355 0.240 

Sol-Sağ El X Kanal 0,117 0.997 

N100 

Sol-Sağ El 2,704 0.135 

Kanal 8,262 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 1,919 0.081 

P200 

Sol-Sağ El 0,440 0.524 

Kanal 6,947 0.000 
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Dalga BileĢeni  F P 

P200 Sol-Sağ El X Kanal 0,666 0.700 

N200 

Sol-Sağ El 5,000 0.052 

Kanal 1,383 0.228 

Sol-Sağ El X Kanal 0,639 0.722 

P300 

Sol-Sağ El 0,340 0.574 

Kanal 44,227 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 0,200 0.984 

Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtları sağ yarıküre genlik 

değerlerinde kanallar düzeyinde farklılık göstermektedir. ġekil 13, ġekil 14 ve ġekil 

15‟te, dalga bileĢenlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunan kanalların ortalama 

genlik değerlerinin grafikleri sunulmuĢtur. Ġki grubun kanalları tek tek 

karĢılaĢtırıldığında ise T6 bölgesinde sol elini kullanan gönüllülerin ortalama genlik 

değerlerinin (-6,18 µV) sağ elini kullanan gönüllülerin ortalamasından (-2,27 µV)  

anlamlı olarak daha büyük olduğu görülmektedir [t(9)=-2,962, p < 0.05] (ġekil 13). 
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ġekil 13: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki N100 bileĢeninin 

sağ yarıküre genlik değerleri (* p < 0.05). 

 

ġekil 14: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki P200 bileĢeninin 

sağ yarıküre genlik değerleri. 
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ġekil 15: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki P300 bileĢeninin 

sağ yarıküre genlik değerleri. 

Ayrıca sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtlarının orta hatta 

(Fz, Cz, Pz) genlik değerlerinin dalga bileĢenlerine göre her iki grupta 

karĢılaĢtırıldığında ortaya çıkan  F ve p değerleri Tablo 5‟te sunulmuĢtur. 

Tablo 5: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin orta hatta hedef uyaran yanıtı genliklerinin 

istatistiksel değerlendirmesi. 

Dalga BileĢeni  F p 

P100 

Sol-Sağ El 0,547 0.478 

Kanal 0,760 0.482 

Sol-Sağ El X Kanal 0,582 0.569 

N100 

Sol-Sağ El 0,095 0.765 

Kanal 3,437 0.054 

Sol-Sağ El X Kanal 1,624 0.225 

P200 

Sol-Sağ El 0,000 0.993 

Kanal 1,265 0.306 
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Dalga BileĢeni  F p 

P200 Sol-Sağ El X Kanal 0,041 0.960 

N200 

Sol-Sağ El 1,424 0.263 

Kanal 7,020 0.006 

Sol-Sağ El X Kanal 0,401 0.675 

P300 

Sol-Sağ El 0,030 0.886 

Kanal 25,632 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 0,739 0.507 

Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtlarının orta hatta genlik 

değerlerinin ortalaması kanallar düzeyinde farklılık göstermektedir. ġekil 16 ve ġekil 

17‟de dalga bileĢenlerinde istatistiksel olarak anlamlı farkı bulunan kanalların genlik 

ortalamalarını gösteren grafikler sunulmuĢtur.  

 

ġekil 16: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki N200 bileĢeninin 

orta hat genlik değerleri. 
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ġekil 17: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki P300 bileĢeninin 

orta hat genlik değerleri. 

4.3.2. Hedef Uyaran Yanıtlarının Latansları 

Elde edilen veriler incelendiğinde sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef 

uyaran yanıtlarının sol yarıküre (Fp1, F7, F3, T3, C3, T5, P3, O1) latanslarının dalga 

bileĢenlerine göre her iki grup arasındaki ortalamalar karĢılaĢtırıldığında ortaya çıkan F 

ve p değerleri Tablo 6‟da sunulmuĢtur. 

Tablo 6: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin sol yarıkürede hedef uyaran yanıtı 

latanslarının istatistiksel değerlendirmesi. 

Dalga BileĢeni  F p 

P100 

Sol-Sağ El 0,783 0.399 

Kanal 1,092 0.379 

Sol-Sağ El X Kanal 0,641 0.720 

N100 

Sol-Sağ El 0,068 0.801 

Kanal 5,440 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 1,597 0.153 

P200 Sol-Sağ El 1,318 0.281 
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Dalga BileĢeni  F p 

P200 

Kanal 1,063 0.397 

Sol-Sağ El X Kanal 1,898 0.085 

N200 

Sol-Sağ El 0,053 0.823 

Kanal 11,475 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 0,771 0.614 

P300 

Sol-Sağ El 0,254 0.626 

Kanal 2,476 0.026 

Sol-Sağ El X Kanal 0,719 0.656 

Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtlarının sol yarıküre 

latansları dalga bileĢenlerine göre incelendiğinde kanallar arasında farklılık 

göstermektedir. Farklılık gösteren kanalların ortalamaları ġekil 18, ġekil 19 ve ġekil 

20‟de grafik olarak sunulmuĢtur. 

 

ġekil 18: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki N100 bileĢeninin 

sol yarıküre latans değerleri. 
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ġekil 19: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki N200 bileĢeninin 

sol yarıküre latans değerleri. 

 

ġekil 20: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki P300 bileĢeninin 

sol yarıküre latans değerleri. 

Elde edilen veriler incelendiğinde sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef 

uyaran yanıtlarının sağ yarıküre (Fp2, F8, F, T4, C4, T6, P4, O2) latans değerleri dalga 
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bileĢenlerine göre her iki grup karĢılaĢtırıldığında ortaya çıkan F ve p değerleri Tablo 

7‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 7: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin sağ yarıkürede hedef uyaran yanıtı 

latanslarının istatistiksel değerlendirmesi. 

Dalga BileĢeni  F P 

P100 

Sol-Sağ El 0,783 0.399 

Kanal 1,092 0.379 

Sol-Sağ El X Kanal 0,641 0.720 

N100 

Sol-Sağ El 1,221 0.298 

Kanal 2,937 0.010 

Sol-Sağ El X Kanal 1,422 0.212 

P200 

Sol-Sağ El 1,318 0.281 

Kanal 1,063 0.397 

Sol-Sağ El X Kanal 1,898 0.085 

N200 

Sol-Sağ El 0,047 0.832 

Kanal 12,782 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 1,278 0.276 

P300 

Sol-Sağ El 0,046 0.835 

Kanal 8,476 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 0,197 0.985 

Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtlarının sağ yarıküre 

latans değerleri kanallar arasında farklılık göstermektedir. Fark bulunan dalga 

bileĢenlerinin kanal ortalamaları ġekil 21, ġekil 22 ve ġekil 23‟te grafik olarak 

sunulmuĢtur. Ġki grubun kanalları tek tek karĢılaĢtırıldığında ise T4 bölgesinde sol elini 

kullanan gönüllülerin ortalama latans değerlerinin (170,80 msn) sağ elini kullanan 

gönüllülerin ortalamasından (190,60 msn)  istatistiksel düzeyde anlamlı olarak daha 

erken olduğu görülmektedir [t(9)=-2,516, p < 0.05] (ġekil 21). 
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ġekil 21: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki N100 bileĢeninin 

sağ yarıküre latans değerleri (* p < 0.05). 

 

ġekil 22: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki N200 bileĢeninin 

sağ yarıküre latans değerleri. 
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ġekil 23: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki P300 bileĢeninin 

sağ yarıküre latans değerleri. 

Elde edilen veriler incelendiğinde sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef 

uyaran yanıtlarının orta hat (Fz, Cz, Pz) latans değerlerinin dalga bileĢenlerine göre her 

iki grup arasında karĢılaĢtırıldığında ortaya çıkan F ve p değerleri Tablo 8‟de 

sunulmuĢtur.  

Tablo 8: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin orta hatta hedef uyaran yanıtı latanslarının 

istatistiksel değerlendirmesi. 

Dalga BileĢeni  F p 

P100 

Sol-Sağ El 0,261 0.622 

Kanal 0,449 0.645 

Sol-Sağ El X Kanal 0,300 0.744 

N100 

Sol-Sağ El 0,285 0.606 

Kanal 0,213 0.810 

Sol-Sağ El X Kanal 0,477 0.628 

P200 

Sol-Sağ El 0,267 0.618 

Kanal 0,281 0.758 
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Dalga BileĢeni  F p 

P200 Sol-Sağ El X Kanal 0,157 0.856 

N200 

Sol-Sağ El 0,076 0.790 

Kanal 8,387 0.003 

Sol-Sağ El X Kanal 1,304 0.296 

P300 

Sol-Sağ El 0,993 0.345 

Kanal 5,319 0.015 

Sol-Sağ El X Kanal 0,267 0.769 

Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtlarının orta hat latans 

değerleri kanallar arasında farklılık göstermektedir. Fark görülen kanalların latans 

ortalamaları ġekil 24 ve ġekil 25‟te grafik olarak sunulmuĢtur. 

 

ġekil 24: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki N200 bileĢeninin  

orta hat latans değerleri.  
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ġekil 25: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki P300 bileĢeninin 

orta hat latans değerleri. 

4.3.3. Standart Uyaran Yanıtlarının Genlikleri 

Elde edilen veriler incelendiğinde sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart 

uyaran yanıtlarının sol yarıküre (Fp1, F7, F3, T3, C3, T5, P3, O1) genlik değerleri dalga 

bileĢenlerine göre incelendiğinde her iki grup arasında ortaya çıkan F ve p değerleri 

Tablo 9‟da sunulmuĢtur. 

Tablo 9: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin sol yarıkürede standart uyaran yanıtı 

genliklerinin istatistiksel değerlendirmesi. 

Dalga BileĢeni  F P 

P100 

Sol-Sağ El 3,442 0.097 

Kanal 15,610 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 0,344 0.931 

N100 

Sol-Sağ El 2,517 0.147 

Kanal 5,920 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 0,466 0.856 
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Dalga BileĢeni  F P 

P200 

Sol-Sağ El 1,930 0.198 

Kanal 7,460 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 2,285 0.039 

N200 

Sol-Sağ El 0,811 0.391 

Kanal 1,636 0.142 

Sol-Sağ El X Kanal 0,684 0.685 

Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtlarının sol yarıküre 

genlik değerleri kanallar arasında farklılık göstermektedir. Dalga bileĢenlerinde 

kanalların ortalamaları ġekil 26, ġekil 27 ve ġekil 28‟de grafik olarak sunulmuĢtur. Ġki 

grubun kanalları tek tek karĢılaĢtırıldığında ise P100 dalga bileĢeninde F3 bölgesinde 

sağ elini kullanan gönüllülerin ortalama genlik değerlerinin (2,86 µV) sol elini kullanan 

gönüllülerin ortalamasından (1,56 µV)  istatistiksel düzeyde anlamlı olarak daha büyük 

olduğu görülmektedir [t(9)=-2,430, p < 0.05] (ġekil 26). Ayrıca P200 dalga bileĢeninde 

F3 bölgesinde sağ elini kullanan gönüllülerin ortalama genlik değerlerinin (6,28 µV) sol 

elini kullanan gönüllülerin ortalamasından (3,42 µV)  istatistiksel düzeyde anlamlı 

olarak daha büyük olduğu görülmektedir [t(9)=-2,303, p < 0.05] (ġekil 28). 
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ġekil 26: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki P100 

bileĢeninin sol yarıküre genlik değerleri (* p < 0.05). 

 

ġekil 27: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki N100 

bileĢeninin sol yarıküre genlik değerleri. 
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ġekil 28: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki P200 

bileĢeninin sol yarıküre genlik değerleri (* p < 0.05). 

Ayrıca sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtlarının sağ 

yarıküre (Fp2, F8, F, T4, C4, T6, P4, O2) genlik değerlerinin dalga bileĢenlerine göre 

karĢılaĢtırılmasında gruplar arasında ortaya çıkan F ve p değerleri Tablo 10‟da 

sunulmuĢtur.  

Tablo 10: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin sağ yarıkürede standart uyaran yanıtı 

latanslarının istatistiksel değerlendirmesi. 

Dalga BileĢeni  F p 

P100 

Sol-Sağ El 1,555 0.244 

Kanal 21,876 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 0,316 0.944 

N100 

Sol-Sağ El 0,014 0.908 

Kanal 3,169 0.006 

Sol-Sağ El X Kanal 0,718 0.657 

P200 

Sol-Sağ El 4,057 0.075 

Kanal 8,866 0.000 
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Dalga BileĢeni  F p 

P200 Sol-Sağ El X Kanal 1,803 0.102 

N200 

Sol-Sağ El 1,958 0.195 

Kanal 2,920 0.010 

Sol-Sağ El X Kanal 0,408 0.894 

Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtlarının sağ yarıküre 

genlik değerleri kanallar arasında farklılık göstermektedir. ġekil 29, ġekil 30, ġekil 31 

ve ġekil 32‟de bu farklılıkların ortalamaları grafik olarak sunulmuĢtur. Ġki grubun 

kanalları tek tek karĢılaĢtırıldığında ise P200 dalga bileĢeninde C4 bölgesinde sağ elini 

kullanan gönüllülerin ortalama genlik değerlerinin (6,15 µV) sol elini kullanan 

gönüllülerin ortalamasından (3,78 µV)  istatistiksel düzeyde anlamlı olarak daha büyük 

olduğu görülmektedir [t(9)=-2,266, p < 0.05] (ġekil 31). Ayrıca N200 dalga bileĢeninde 

T4 bölgesinde sağ elini kullanan gönüllülerin ortalama genlik değerlerinin (-1,12 µV) 

sol elini kullanan gönüllülerin ortalamasından (-0,12 µV)  istatistiksel düzeyde anlamlı 

olarak daha büyük olduğu görülmektedir [t(9)=-2,565, p < 0.05] (ġekil 32). 

 

ġekil 29: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki P100 

bileĢeninin sağ yarıküre genlik değerleri. 
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ġekil 30: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki N100 

bileĢeninin sağ yarıküre genlik değerleri. 

 

ġekil 31: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki P200 

bileĢeninin sağ yarıküre genlik değerleri (* p < 0.05). 
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ġekil 32: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki N200 

bileĢeninin sağ yarıküre genlik değerleri (* p < 0.05). 

Elde edilen veriler incelendiğinde sol elini kullanan gönüllüler ile sağ elini 

kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtlarının orta hat (Fz, Cz, Pz) genlik değerleri 

dalga bileĢenlerine göre grup karĢılaĢtırılması sonucu ortaya çıkan F ve p değerleri 

Tablo 11‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 11: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin orta hat yarıkürede standart uyaran yanıtı 

latanslarının istatistiksel değerlendirmesi. 

Dalga BileĢeni  F p 

P100 

Sol-Sağ El 4,229 0.068 

Kanal 26,959 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 0,194 0.825 

N100 

Sol-Sağ El 0,096 0.763 

Kanal 3,464 0.053 

Sol-Sağ El X Kanal 0,177 0.839 

P200 Sol-Sağ El 4,432 0.065 
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Kanal 2,554 0.106 

Sol-Sağ El X Kanal 1,904 0.178 

N200 

Sol-Sağ El 0,277 0.612 

Kanal 2,526 0.108 

Sol-Sağ El X Kanal 0,227 0.799 

Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtlarının orta hat genlik 

değerleri kanallar arasında farklılık göstermektedir. ġekil 33‟de farklılık görülen dalga 

bileĢeninin kanal ortalamaları grafik olarak sunulmuĢtur. 

 

ġekil 33: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki P100 

bileĢeninin orta hat genlik değerleri. 

4.3.4. Standart Uyaran Yanıtlarının Latansları 

Elde edilen veriler incelendiğinde sol elini kullanan gönüllüler ile sağ elini 

kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtlarının sol yarıküre (Fp1, F7, F3, T3, C3, T5, 

P3, O1) latans değerlerinin dalga bileĢenlerine göre her iki grubun incelenmesi sonucu 

ortaya çıkan F ve p değerleri Tablo 12‟de sunulmuĢtur.  
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Tablo 12: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin sol yarıkürede standart uyaran yanıtı 

latanslarının istatistiksel değerlendirmesi. 

Dalga BileĢeni  F p 

P100 

Sol-Sağ El 4,240 0.070 

Kanal 2,593 0.020 

Sol-Sağ El X Kanal 2,510 0.024 

N100 

Sol-Sağ El 2,320 0.162 

Kanal 6,588 0.000 

Sol-Sağ El X Kanal 1,328 0.252 

P200 Sol-Sağ El 4,003 0.076 

Dalga BileĢeni  F P 

P200 

Kanal 0,667 0.699 

Sol-Sağ El X Kanal 1,555 0.166 

N200 

Sol-Sağ El 1,661 0.230 

Kanal 0,768 0.616 

Sol-Sağ El X Kanal 1,539 0.171 

Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtlarının sol yarıküre 

latans değerleri kanallar arasında farklılık göstermektedir. ġekil 34 ve ġekil 35‟te 

kanallar arasında farklılık görülen dalga bileĢenlerinin kanal ortalamaları grafik olarak 

sunulmuĢtur. Ġki grubun kanalları tek tek karĢılaĢtırıldığında ise P100 dalga bileĢeninde 

O1 bölgesinde sağ elini kullanan gönüllülerin ortalama latans değerlerinin (168,40 msn) 

sol elini kullanan gönüllülerin ortalamasından (119,80 msn)  istatistiksel düzeyde 

anlamlı olarak daha geç görülmektedir [t(9)=-2,374, p < 0.05] (ġekil 34). Ayrıca N100 

dalga bileĢeninde T3 bölgesinde sağ elini kullanan gönüllülerin ortalama latans 

değerlerinin (179,00 msn) sol elini kullanan gönüllülerin ortalamasından (163,40 msn)  

istatistiksel düzeyde anlamlı olarak daha geç görülmektedir [t(9)=-2,778, p < 0.05] 

(ġekil 35). 
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ġekil 34: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki P100 

bileĢeninin sol yarıküre latans değerleri. 

 

ġekil 35: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki N100 

bileĢeninin sol yarıküre latans değerleri. 

Elde edilen veriler incelendiğinde sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart 

uyaran yanıtlarının sağ yarıküre (Fp2, F8, F, T4, C4, T6, P4, O2) latans değerlerinin 
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dalga bileĢenlerine göre iki grup karĢılaĢtırıldığında ortaya çıkan F ve p değerleri Tablo 

13‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 13: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin sağ yarıkürede standart uyaran yanıtı 

latanslarının istatistiksel değerlendirmesi. 

Dalga BileĢeni  F p 

P100 

Sol-Sağ El 0,995 0.345 

Kanal 0,961 0.468 

Sol-Sağ El X Kanal 0,810 0.582 

N100 

Sol-Sağ El 3,406 0.098 

Kanal 3,848 0.002 

Sol-Sağ El X Kanal 1,088 0.382 

P200 

Sol-Sağ El 1,354 0.275 

Kanal 0,724 0.652 

Sol-Sağ El X Kanal 0,409 0.893 

N200 

Sol-Sağ El 6,998 0.027 

Kanal 2,390 0.031 

Sol-Sağ El X Kanal 0,469 0.853 

N200 dalga bileĢeninde sağ-sol yarıküre farkı anlamlı bulunmuĢtur. Sol elini 

kullanan gönüllülerin N200 dalga bileĢeninde sağ yarıküre latans değeri 295,90 msn 

iken sağ elini kullananların sağ yarıküre latans ortalamaları ise 324,77 msn‟dir. Sol ve 

sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtlarının sağ yarıküre latans değerleri 

kanallar arasında farklılık göstermektedir. ġekil 36 ve ġekil 37‟de fark görülen dalga 

bileĢenlerinin kanalların ortalaması grafik olarak sunulmuĢtur.  
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ġekil 36: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki N100 

bileĢeninin sağ yarıküre latans değerleri. 

 

ġekil 37: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki N200 

bileĢeninin sağ yarıküre latans değerleri. 

Elde edilen veriler incelendiğinde sol ve elini kullanan gönüllülerin standart 

uyaran yanıtlarının orta hat (Fz, Cz, Pz) latans değerlerinin dalga bileĢenlerine göre 

gruplar arası farkı incelendiğinde elde edilen F ve p değerleri Tablo 14‟te sunulmuĢtur.   
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Tablo 14: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin orta hatta standart uyaran yanıtı 

latanslarının istatistiksel değerlendirmesi. 

Dalga BileĢeni  F p 

P100 

Sol-Sağ El 0,220 0.651 

Kanal 0,054 0.948 

Sol-Sağ El X Kanal 2,462 0.113 

N100 

Sol-Sağ El 9,363 0.014 

Kanal 3,410 0.055 

Sol-Sağ El X Kanal 1,548 0.240 

P200 

Sol-Sağ El 6,692 0.029 

Kanal 1,618 0.226 

Sol-Sağ El X Kanal 3,529 0.051 

N200 

Sol-Sağ El 8,666 0.016 

Kanal 0,960 0.402 

Sol-Sağ El X Kanal 1,549 0.240 

 N100 dalga bileĢeninde sağ-sol yarıküre farkı anlamlı bulunmuĢtur. Sol elini 

kullanan gönüllülerin N100 dalga bileĢeninde orta hattaki latans ortalamaları 175,73 

msn iken sağ elini kullanan gönüllülerin ortalaması ise 198,20 msn‟dir. P200 dalga 

bileĢeninde ise sol elini kullananların orta hat latans ortalamaları 246,00 msn iken, sağ 

elini kullanan gönüllülerin ise 273,33 msn‟dir. N200‟de ise sol elini kullanan 

gönüllülerin orta hat ortalamaları 302,93 msn iken, sağ elini kullanan gönüllülerin ise 

345,33 msn‟dir. ġekil 38, ġekil 39 ve ġekil 40‟ta her iki grubun kanal ortalamaları 

grafik olarak sunulmuĢtur. Ġki grubun kanalları tek tek karĢılaĢtırıldığında ise N100 

dalga bileĢeninde Pz bölgesinde sağ elini kullanan gönüllülerin ortalama latans 

değerlerinin (208,80 msn) sol elini kullanan gönüllülerin ortalamasından (191,80 msn)  

istatistiksel düzeyde anlamlı olarak daha geç görülmektedir [t(9)=-2,449, p < 0.05] 

(ġekil 38). Ayrıca P200 dalga bileĢeninde Fz bölgesinde sağ elini kullanan gönüllülerin 

ortalama latans değerlerinin (282,20 msn) sol elini kullanan gönüllülerin ortalamasından 

(239,60 msn)  istatistiksel düzeyde anlamlı olarak daha geç görülmektedir [t(9)=-2,478, 
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p < 0.05] (ġekil 39). P200 dalga bileĢeninde Cz bölgesinde sağ elini kullanan 

gönüllülerin ortalama latans değerlerinin (269,20 msn) sol elini kullanan gönüllülerin 

ortalamasından (239,60 msn)  istatistiksel düzeyde anlamlı olarak daha geç 

görülmektedir [t(9)=-3,384, p < 0.01] (ġekil 39). N200 dalga bileĢeninde ise Fz 

bölgesinde sağ elini kullanan gönüllülerin ortalama latans değerlerinin (350,80 msn) sol 

elini kullanan gönüllülerin ortalamasından (297,80 msn)  istatistiksel düzeyde anlamlı 

olarak daha geç görülmektedir [t(9)=-3,305, p < 0.05] (ġekil 40). N200 dalga 

bileĢeninde ise Cz bölgesinde sağ elini kullanan gönüllülerin ortalama latans 

değerlerinin (343,40 msn) sol elini kullanan gönüllülerin ortalamasından (295,80 msn)  

istatistiksel düzeyde anlamlı olarak daha geç görülmektedir [t(9)=-3,422, p < 0.01] 

(ġekil 40). 

 

ġekil 38: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki N100 

bileĢeninin orta hat latans değerleri (* p < 0.05). 
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ġekil 39: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki P200 

bileĢeninin orta hat latans değerleri (* p < 0.05; ** p < 0.01). 

 

ġekil 40: Sol ve sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki N200 

bileĢeninin orta hat latans değerleri (* p < 0.05; ** p < 0.01). 
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4.3.5. El Tercihine Göre Hedef Uyaran Yanıtlarının Genlikleri 

Elde edilen veriler incelendiğinde sol elini kullanan gönüllülerin sağ ve sol 

yarıkürelerinin hedef uyaran yanıtı genlik değerlerinin dalga bileĢenlerine göre farkı 

incelendiğinde ortaya çıkan F ve p değerleri Tablo 15„te sunulmuĢtur. 

Tablo 15: Sol elini kullanan gönüllülerin sol ve sağ yarıkürelerinin hedef uyaran 

yanıtlarının genliklerinin istatistiksel değerlendirilmesi.  

Dalga BileĢeni  F p 

P100 

Sağ-Sol yarıküre 3,511 0.094 

Kanal 0,622 0.736 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,196 0.318 

N100 

Sağ-Sol yarıküre 0,014 0.909 

Kanal 12,121 0.000 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,535 0.172 

P200 

Sağ-Sol yarıküre 1,333 0.278 

Kanal 4,916 0.000 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,021 0.425 

N200 

Sağ-Sol yarıküre 1,908 0.200 

Kanal 1,073 0.391 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,950 0.475 

P300 

Sağ-Sol yarıküre 5,402 0.045 

Kanal 25,483 0.000 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 4,995 0.000 

P300 dalga bileĢeninde sol yarıküredeki genlik değerlerinin ortalaması 8,28 µV 

iken, sağ yarıküredeki genlik değerlerinin ortalaması 9,48 µV‟tur. ġekil 41, ġekil 42 ve 

ġekil 43‟te, kanallar arasında anlamlı fark olan genlik değerlerinin ortalamaları grafik 

olarak sunulmuĢtur. Kanal çiftleri kendi aralarında karĢılaĢtırıldığında ise P200 dalga 

bileĢeninde T5-T6 kanal çiftinin sol yarıküredeki ortalama genlik değerlerinin (2,91 µV) 

sağ yarıküredeki ortalamasından (1,34 µV)  istatistiksel düzeyde anlamlı olarak daha 
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yüksek olduğu görülmektedir [t(9)=2,609, p < 0.05] (ġekil 42). P300 dalga bileĢeninde 

F7-F8 kanal çiftinin sol yarıküredeki ortalama genlik değerlerinin (3,03 µV) sağ 

yarıküredeki ortalamasından (6,10 µV)  istatistiksel düzeyde anlamlı olarak daha düĢük 

olduğu görülmektedir [t(9)=-3,369, p < 0.01] (ġekil 42). P300 dalga bileĢeninde F3-F4 

kanal çiftinin sol yarıküredeki ortalama genlik değerlerinin (6,25 µV) sağ yarıküredeki 

ortalamasından (9,20 µV)  istatistiksel düzeyde anlamlı olarak daha düĢük olduğu 

görülmektedir [t(9)=-5,684, p < 0.001] (ġekil 42). P300 dalga bileĢeninde T3-T4 kanal 

çiftinin sol yarıküredeki ortalama genlik değerlerinin (5,40 µV) sağ yarıküredeki 

ortalamasından (7,91 µV)  istatistiksel düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

görülmektedir [t(9)=-3,963, p < 0.005] (ġekil 42). 

 

ġekil 41: Sol elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki N100 bileĢeninin sol ve 

sağ yarıküre genlik değerleri. 
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ġekil 42: Sol elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki P200 bileĢeninin sol ve 

sağ yarıküre genlik değerleri. (* p < 0.05). 

 

ġekil 43: Sol elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki P300 bileĢeninin sol ve 

sağ yarıküre genlik değerleri. (* p < 0.01; ** p < 0.001; *** p < 0.005).  
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Elde edilen veriler incelendiğinde sağ elini kullanan gönüllülerin sağ ve sol 

yarıkürelerinin hedef uyaran yanıtlarının genlik değerlerinin dalga bileĢenlerine göre F 

ve p değerleri Tablo 16‟da sunulmuĢtur. 

Tablo 16: Sağ elini kullanan gönüllülerin sol ve sağ yarıkürelerinin hedef uyaran 

yanıtlarının genliklerinin istatistiksel değerlendirilmesi. 

Dalga BileĢeni  F p 

P100 

Sağ-Sol yarıküre 0,004 0.953 

Kanal 0,713 0.661 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,822 0.573 

N100 

Sağ-Sol yarıküre 5,249 0.048 

Kanal 3,391 0.004 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 2,554 0.022 

P200 

Sağ-Sol yarıküre 0,091 0.770 

Kanal 4,070 0.001 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 2,410 0.030 

N200 

Sağ-Sol yarıküre 0,035 0.856 

Kanal 1,282 0.274 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,039 0.413 

P300 

Sağ-Sol yarıküre 2,918 0.122 

Kanal 14,776 0.000 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,199 0.316 

N100 dalga bileĢeninde sol yarıküredeki genlik değerlerinin ortalaması -3,58 µV 

iken, sağ yarıküredeki genlik değerlerinin ortalaması -2,78 µV‟tur. ġekil 44, ġekil 45 ve 

ġekil 46‟da, anlamlı fark bulunan kanalların genlik değerlerinin ortalaması grafik olarak 

sunulmuĢtur. Kanal çiftleri kendi aralarında karĢılaĢtırıldığında ise N100 dalga 

bileĢeninde T5-T6 kanal çiftinin sol yarıküredeki ortalama genlik değerlerinin (-4,82 

µV) sağ yarıküredeki ortalamasından (-2,27 µV)  istatistiksel düzeyde anlamlı olarak 

daha yüksek olduğu görülmektedir [t(9)=-2,715, p < 0.05] (ġekil 44). 
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ġekil 44: Sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki N100 bileĢeninin sol ve 

sağ yarıküre genlik değerleri (* p < 0.05). 

 

ġekil 45: Sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki P200 bileĢeninin sol ve 

sağ yarıküre genlik değerleri. 
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ġekil 46: Sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki P300 bileĢeninin sol ve 

sağ yarıküre genlik değerleri. 

4.3.6. El Tercihine Göre Hedef Uyaran Yanıtlarının Latansları 

Elde edilen veriler incelendiğinde sol elini kullanan gönüllülerin sağ ve sol 

yarıkürelerinin hedef uyaran yanıtlarının latans değerleri dalga bileĢenlerine göre 

incelendiğinde ortaya çıkan F ve p değerleri Tablo 17‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 17: Sol elini kullanan gönüllülerin sol ve sağ yarıkürelerinin hedef uyaran 

yanıtlarının latanslarının istatistiksel değerlendirilmesi. 

Dalga BileĢeni  F p 

P100 

Sağ-Sol yarıküre 0,344 0.572 

Kanal 0,822 0.573 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,409 0.894 

N100 

Sağ-Sol yarıküre 0,067 0.802 

Kanal 4,283 0.001 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,975 0.073 

P200 

Sağ-Sol yarıküre 3,586 0.091 

Kanal 0,845 0.555 



 67 

Dalga BileĢeni  F p 

P200 Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,672 0.132 

N200 

Sağ-Sol yarıküre 10,044 0.011 

Kanal 6,468 0.000 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,577 0.159 

P300 

Sağ-Sol yarıküre 0,853 0.380 

Kanal 3,369 0.004 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 2,067 0.060 
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N200 dalga bileĢeninde sol yarıküredeki latans değerlerinin ortalaması 291,90 

msn iken; sağ yarıküredeki latans değerlerinin ortalaması ise 283,32 msn‟dir. Sol ve sağ 

yarıkürede ortaya çıkan yanıtların latansları kanallar arasında farklılık göstermektedir. 

Anlamlı fark bulunan kanalların latans değerleriin ortalaması ġekil 47, ġekil 48 ve ġekil 

49‟da grafik olarak sunulmuĢtur. Kanal çiftleri kendi aralarında karĢılaĢtırıldığında ise 

N100 dalga bileĢeninde F7-F8 kanal çiftinin sol yarıküredeki latans değerleri 

ortalamasının (149,60 msn) sağ yarıküredeki ortalamasından (165,60 msn) istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde daha erken oluĢtuğu bulunmuĢtur [t(9)=-4,116, p < 0.005] (ġekil 

47). N200 dalga bileĢeninde ise T3-T4 kanal çiftinin sol yarıküredeki latans değerleri 

ortalamasının (289,60 msn) sağ yarıküredeki ortalamalardan (273,80 msn) istatistiksel 

olarak alamlı düzeyde daha geç oluĢtuğu bulunmuĢtur [t(9)=2,462, p < 0.05] (ġekil 48). 

 

ġekil 47: Sol elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki N100 bileĢeninin sol ve 

sağ yarıküre latans değerleri (* p < 0.005). 
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ġekil 48: Sol elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki N200 bileĢeninin sol ve 

sağ yarıküre latans değerleri (* p < 0.05). 

 

ġekil 49: Sol elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki P300 bileĢeninin sol ve 

sağ yarıküre latans değerleri. 

Elde edilen veriler incelendiğinde sağ elini kullanan gönüllülerin sağ ve sol 

yarıkürelerinin hedef uyaran yanıtları latans değerlerinin dalga bileĢenlerine göre her iki 
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grup arasındaki değerler karĢılaĢtırıldığında ortaya çıkan F ve p değerleri Tablo 18‟de 

sunulmuĢtur. 

Tablo 18: Sağ elini kullanan gönüllülerin sol ve sağ yarıkürelerinin hedef uyaran 

yanıtlarının latanslarının istatistiksel değerlendirilmesi. 

Dalga BileĢeni  F P 

P100 

Sağ-Sol yarıküre 1,656 0.230 

Kanal 0,636 0.724 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,019 0.427 

N100 

Sağ-Sol yarıküre 2,716 0.134 

Kanal 2,419 0.029 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,823 0.572 

P200 

Sağ-Sol yarıküre 0,582 0.465 

Kanal 1,972 0.073 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,752 0.629 

N200 

Sağ-Sol yarıküre 0,860 0.378 

Kanal 11,069 0.000 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,368 0.918 

P300 

Sağ-Sol yarıküre 0,289 0.604 

Kanal 2,163 0.050 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,385 0.227 

Sol ve sağ yarıküre karĢılaĢtırması sonucu kanalların kendi aralarında farklı 

olduğu görülmektedir. Kanallar arasında anlamlı fark olan dalga bileĢenlerinin latans 

ortalamaları ġekil 50, ġekil 51 ve ġekil 52‟de grafik olarak sunulmuĢtur. Kanal çiftleri 

kendi aralarında karĢılaĢtırıldığında ise P300 dalga bileĢeninde T3-T4 kanal çiftinin sol 

yarıküredeki latans değerleri ortalamasının (378,60 msn) sağ yarıküredeki 

ortalamasından (396,40 msn) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha erken oluĢtuğu 

bulunmuĢtur [t(9)=-2,426, p < 0.05] (ġekil 52). Kanal çiftleri kendi aralarında 

karĢılaĢtırıldığında ise P300 dalga bileĢeninde P3-P4 kanal çiftinin sol yarıküredeki 
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latans değerleri ortalamasının (385,00 msn) sağ yarıküredeki ortalamasından (375,40 

msn) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha geç oluĢtuğu bulunmuĢtur [t(9)=3,748, p 

< 0.005] (ġekil 52). Kanal çiftleri kendi aralarında karĢılaĢtırıldığında ise N100 dalga 

bileĢeninde O1-O2 kanal çiftinin sol yarıküredeki latans değerleri ortalamasının (361,40 

msn) sağ yarıküredeki ortalamasından (357,20 msn) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

daha geç oluĢtuğu bulunmuĢtur [t(9)=2,436, p < 0.05] (ġekil 52). 

 

ġekil 50: Sağ elini kullanan gönüllerin hedef uyaran yanıtındaki N100 bileĢeninin sol ve 

sağ yarıküre latans değerleri. 
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ġekil 51: Sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki N200 bileĢeninin sol ve 

sağ yarıküre latans değerleri. 

 

ġekil 52: Sağ elini kullanan gönüllülerin hedef uyaran yanıtındaki P300 bileĢeninin sol ve 

sağ yarıküre latans değerleri (* p < 0.05; ** p < 0.01). 
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4.3.7. El Tercihine Göre Standart Uyaran Yanıtlarının Genlikleri 

Elde edilen veriler incelendiğinde sol elini kullanan gönüllülerin sağ ve sol 

yarıkürelerinin standart uyaran yanıtları genlik değerleri dalga bileĢenlerine göre her iki 

grup arasında karĢılaĢtırıldığnda ortaya çıkan F ve p değerleri Tablo 19‟da sunulmuĢtur.  

Tablo 19: Sol elini kullanan gönüllülerin sol ve sağ yarıkürelerinin standart uyaran yanıtı 

genliklerinin istatistiksel değerlendirilmesi. 

Dalga BileĢeni  F p 

P100 

Sağ-Sol yarıküre 11,718 0.008 

Kanal 6,820 0.000 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,437 0.207 

N100 

Sağ-Sol yarıküre 0,991 0.346 

Kanal 2,887 0.011 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,472 0.851 

P200 

Sağ-Sol yarıküre 0,920 0.363 

Kanal 4,815 0.000 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,074 0.391 

N200 

Sağ-Sol yarıküre 0,022 0.886 

Kanal 1,003 0.438 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,595 0.758 

Sağ ve sol yarıküre karĢılaĢtırmasında P100 dalga bileĢeninde anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur. Sol yarıkürenin genlik değerlerinin ortalaması 2,38 µV iken; sağ 

yarıkürenin genlik değerleri ortalaması 2,78 µV‟tur. Ayrıca kanallar arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. Anlamlı fark bulunan kanalların dalga bileĢenlerine göre 

ortalamaları ġekil 53, ġekil 54 ve ġekil 55‟te grafik olarak sunulmuĢtur. Kanal çiftleri 

kendi aralarında karĢılaĢtırıldığında ise P100 dalga bileĢeninde P3-P4 kanal çiftinin sol 

yarıküredeki genlik değerleri ortalamasının (3,68 µV) sağ yarıküredeki ortalamasından 

(4,79 µV ) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düĢük oluĢtuğu bulunmuĢtur        

[t(9)=-3,255, p < 0.05] (ġekil 53). P100 dalga bileĢeninde O1-O2 kanal çiftinin sol 

yarıküredeki genlik değerleri ortalamasının (3,76 µV) sağ yarıküredeki ortalamasından 



 74 

(4,35 µV) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düĢük olduğu bulunmuĢtur           

[t(9)=-2,422, p < 0.05] (ġekil 53). 

 

ġekil 53: Sol elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki P100 bileĢeninin sol 

ve sağ yarıküre genlik değerleri (* p < 0.05). 

 

ġekil 54: Sol elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki N100 bileĢeninin sol 

ve sağ yarıküre genlik değerleri. 
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ġekil 55: Sol elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki P200 bileĢeninin sol 

ve sağ yarıküre genlik değerleri. 

  Elde edilen veriler incelendiğinde sağ elini kullanan gönüllülerin sağ ve sol 

yarıkürelerinin standart uyaran genlik değerlerinin dalga bileĢenlerine göre 

karĢılaĢtırılması sonucunda ortaya çıkan F ve p değerleri Tablo 20‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 20: Sağ elini kullanan gönüllülerin sol ve sağ yarıkürelerinin standart uyaran yanıtı 

genliklerinin istatistiksel değerlendirilmesi. 

Dalga BileĢeni  F p 

P100 

Sağ-Sol yarıküre 0,151 0.707 

Kanal 9,453 0.000 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,425 0.883 

N100 

Sağ-Sol yarıküre 2,636 0.139 

Kanal 2,953 0.010 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,128 0.996 

P200 

Sağ-Sol yarıküre 0,033 0.860 

Kanal 7,600 0.000 
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Dalga BileĢeni  F p 

P200 Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,143 0.348 

N200 

Sağ-Sol yarıküre 0,148 0.710 

Kanal 2,566 0.022 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,479 0.846 

 Sol ve sağ yarıkürelerin kanalları arasında anlamlı farklılık bulunmuĢtur. 

Kanallar arasında istatistiksel fark bulunan dalga bileĢenlerinin kanal ortalamaları ġekil 

56, ġekil 57, ġekil 58 ve ġekil 59‟da sunulmuĢtur. 

 

ġekil 56: Sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki P100 bileĢeninin sol 

ve sağ yarıküre genlik değerleri. 
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ġekil 57: Sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki N100 bileĢeninin sol 

ve sağ yarıküre genlik değerleri. 

 

ġekil 58: Sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki P200 bileĢeninin sol 

ve sağ yarıküre genlik değerleri. 
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ġekil 59: Sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki N200 bileĢeninin sol 

ve sağ yarıküre genlik değerleri. 

4.3.8. El Tercihine Göre Standart Uyaran Yanıtlarının Latansları 

Elde edilen veriler incelendiğinde sol elini kullanan gönüllülerin sağ ve sol 

yarıkürelerinin standart uyaran latans değerlerinin dalga bileĢenlerine göre 

karĢılaĢtırılması sonucunda ortaya çıkan F ve p değerleri Tablo 21‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 21: Sol elini kullanan gönüllülerin sol ve sağ yarıkürelerinin standart uyaran yanıtı 

latanslarının istatistiksel değerlendirilmesi. 

Dalga BileĢeni  F P 

P100 

Sağ-Sol yarıküre 0,341 0.573 

Kanal 1,537 0.171 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,397 0.901 

N100 

Sağ-Sol yarıküre 0,145 0.712 

Kanal 5,819 0.000 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,361 0.237 

P200 Sağ-Sol yarıküre 1,185 0.305 
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Dalga BileĢeni  F p 

P200 

Kanal 1,459 0.198 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,406 0.895 

N200 

Sağ-Sol yarıküre 18,129 0.002 

Kanal 0,603 0.751 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,654 0.137 

Sağ ve sol yarıkürelerin karĢılaĢtırılmasında N200 dalga bileĢeninde farklılık 

bulunmuĢtur (ġekil 60). Sol yarıkürenin latans değerlerinin ortalaması 309,40 msn iken; 

sağ yarıküredeki latans değerlerinin ortalaması 295,90 msn‟dir. Ayrıca sağ ve sol 

yarıkürelerde kanallar düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur. Bu farklılıkların 

ortalamaları dalga bileĢenine göre ġekil 60 ve ġekil 61‟de sunulmuĢtur. Kanal çiftleri 

kendi aralarında karĢılaĢtırıldığında ise N200 dalga bileĢeninde T3-T4 kanal çiftinin sol 

yarıküredeki latans değerleri ortalamasının (315,80 msn) sağ yarıküredeki 

ortalamasından (279,20 msn) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha geç oluĢtuğu 

bulunmuĢtur [t(9)=-3,861, p < 0.005] (ġekil 60). 

 

ġekil 60: Sol elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki N200 bileĢeninin sol 

ve sağ yarıküre latans değerleri (* p < 0.005). 
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ġekil 61: Sol elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki N100 bileĢeninin sol 

ve sağ yarıküre latans değerleri. 

Elde edilen veriler incelendiğinde sağ elini kullanan gönüllülerin sağ ve sol 

yarıkürelerinin standart uyaran yanıtı latans değerlerinin dalga bileĢenine göre 

karĢılaĢtırılması sonucunda ortaya çıkan F ve p değerleri Tablo 22‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 22: Sağ elini kullanan gönüllülerin sol ve sağ yarıkürelerinin standart uyaran yanıtı 

latanslarının istatistiksel değerlendirilmesi. 

Dalga BileĢeni  F p 

P100 

Sağ-Sol yarıküre 1,354 0.274 

Kanal 2,534 0.023 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 2,202 0.046 

N100 

Sağ-Sol yarıküre 0,116 0.741 

Kanal 1,909 0.083 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 1,728 0.119 

P200 

Sağ-Sol yarıküre 0,029 0.869 

Kanal 1,260 0.285 
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Dalga BileĢeni  F p 

P200 Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,586 0.765 

N200 

Sağ-Sol yarıküre 0,006 0.942 

Kanal 2,177 0.048 

Sağ-Sol Yarıküre X Kanal 0,570 0.778 

 Sol ve sağ yarıkürelerin kanalları arasında anlamlı fark bulunmaktadır. Ortaya 

çıkan bu anlamlı farkın dalga bileĢenlerine göre ortalaması ġekil 62 ve ġekil 63‟te 

sunulmuĢtur. Kanal çiftleri kendi aralarında karĢılaĢtırıldığında ise N200 dalga 

bileĢeninde F3-F4 kanal çiftinin sol yarıküredeki latans değerleri ortalamasının (341,60 

msn) sağ yarıküredeki ortalamasından (328,40 msn) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

daha geç oluĢtuğu bulunmuĢtur [t(9)=2,595, p < 0.05] (ġekil 63). 

 

ġekil 62: Sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki P100 bileĢeninin sol 

ve sağ yarıküre latans değerleri. 
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ġekil 63: Sağ elini kullanan gönüllülerin standart uyaran yanıtındaki N200 bileĢeninin sol 

ve sağ yarıküre latans değerleri. 
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5. TARTIġMA 

El tercihini sol ve sağ el Ģeklinde kategorize etmenin yanı sıra sürekli bir 

değiĢken olarak görülmesini ve eĢik değerlerle sınıflandırılmasını öneren Annett (1967); 

yapılan araĢtırmalarda tutarlı olarak sol elini kullananların %3-4, tutarlı olarak sağ elini 

kullananların %60-70 ve farklı durumlar için farklı ellerini kullanan kiĢilerin %25-33 

bulunduğunu belirtmiĢtir (Annett 1998). Asıl sorunun, farklı görevler için farklı ellerini 

kullanan kiĢilerin gözardı edilmiĢ olduğunu savunmaktadır. Annett‟in (1998) bahsettiği 

farklı görevlerde farklı elini kullanabilme durumu çoğunlukla iki elini kullanabilen ve 

yaklaĢık olarak 0,003 görülen kiĢilerle karıĢtırılmamalıdır. El tercihi sınıflandırılmasının 

kültüre, kritere, kendilik değerlendirmesine ve testlere göre değiĢebileceğini belirtmiĢtir. 

Bu yüzden el tercihini belirleme de kullanılan sıklıkların gönüllü yanlılığı, örnekleme 

metodu, ölçüm ve analizler eĢitlenemediği için eĢik değerler kadar hassas ölçümler 

sağlayamayacağını savunmaktadır. Bu sürekliliği en iyi gösteren yöntem ise çeĢitli 

eylemleri hangi el ile yapıldığı sorularak puanlayan ankettir (Crovitz ve Zener 1962; 

Annett 1970; Oldfield 1971; Raczkowski ve ark. 1974; Coren 1981; Chapman ve 

Chapman 1987). AraĢtırmamızda kullandığımız Nalçacı ve arkadaĢlarının (2002) 

Türkçe‟ye uyarladığı ve geçerlik ve güvenirliliğini yaptığı El Tercihi Anketi‟de 

Annett‟in (1998) bahsettiği gibi el tercihini bir süreklilik üzerinden hesaplamaktadır. 

Elde edilen puanlar sonucunda kiĢiler iki gruba ayrılmıĢtır.  

Planum temporalenin anatomik asimetrisi ile sağ ve ve sol el tercihi arasındaki 

paralellik Annett (1992) tarafından ortaya konmuĢtur. Ancak el tercihi asimetrisi diğer 

iĢlevlerin lateralizasyonunu tam olarak yansıtmamaktadır. Örneğin WADA testi ile, sağ 

elini kullanan bireylerin %96‟sında dil iĢlevleri sol beyinde baskınken, sol elini tercih 

eden bireylerin %70‟inde de dil iĢlevlerinin sol beyinde baskın olduğu bildirilmiĢtir 

(Rasmussen ve Milner 1977). Ayrıca Knecht ve arkadaĢları (2000) yaptıkları çalıĢmada 

dil iĢlevlerinin sağ yarıkürede de özelleĢebildiğini bulmuĢtur. El tercihini her ne kadar 

dil baskınlığı ile iliĢkilendirse de el tercihinin derecesinin daha bilgilendirici bir 

yaklaĢım olduğunu savunmaktadır. Bu yüzden görsel dikkatin baskın yarıküresini 

belirleyebilmek için Görsel Oddball paradigması uygulanmıĢtır. 

Uygulanan görsel oddball paradigmasında sağ elini kullanan gönüllüler ile sol 

elini kullanan gönüllüler arasında, kanal bazında anlamlılıklar olmakla birlikte, sağ-sol 
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yarıküre değerlendirilmesinde bir fark bulunmamıĢtır. El tercihi ile P3 bileĢeninin 

genlik ve latans iliĢkisini inceleyen araĢtırmalarda özellikle iĢitsel uyaranı ayırt etme 

görevlerinde sol elini kullananların sağ elini kullananlara göre P3 genliğinin anterior 

bölgelerde daha yüksek ve latansının daha kısa olduğu bulunmuĢtur (Alexander ve 

Polich 1997). Görsel ve iĢitsel oddball paradigmalarında ise P3 genliğinin sol elini 

kullananlarda sağ elini kullananlara göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur (Polich ve 

Hoffman 1998; Hoffman ve Polich 1999). Sol elini ve sağ elini kullanmanın P3 genlik 

ve latansı üzerindeki etkisini açıklamak için yarıküreler arası iletiĢim sağlayan korpus 

kallozum alanlarının büyüklüğü tartıĢılmaktadır (Alexander ve Polich 1997; Hoffman 

ve Polich 1999). MR incelemeleri sonucunda sol elini kullanan erkeklerin kallozal 

bölgelerinin sağ elini kullanan erkeklerden daha büyük olduğunu bulmuĢtur (Witelson 

1985; Dennenberg ve ark. 1991; Habib ve ark. 1991). Yapılan meta analizler sonucunda 

ortaya çıkan bulgular iki Ģekilde sıralanmıĢtır. Sol elini kullanan kiĢilerin korpus 

kallozal bölgeleri sağ elini kullanan kiĢilere göre anlamlı derecede daha büyüktür ve 

beynin büyüklüğü göz önüne alındığında kadınların kallozal alanı erkeklerin kallozal 

alanlarından daha büyüktür (Driesen ve Raz 1995). AraĢtırmamızda ortaya çıkan 

bulgularda sağ elini ve sol elini kullanan kiĢiler arasında fark olmasına karĢın; bu fark 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark değildir. Yapılan diğer araĢtırmalarda katılan kiĢi 

sayısı bizim araĢtırmamıza katılan gönüllülerden daha fazladır. ġekil 12 ve ġekil 15‟te 

sağ ve sol elini kullanan kiĢilerin P300 genliklerinin ortalamaları kanallar bazında grafik 

olarak gösterildiği gibi her ne kadar ortalama olarak sol elini kullanan kiĢilerin 

genlikleri özellikle posteriyor bölgelerde yüksek olsa da istatistiksel olarak bir fark elde 

edilmemiĢtir. Gönüllü sayısının arttırılması ile, ortalamalarda gözüken farkın 

istatistiksel anlamlılığının daha iyi sınanacağı ve daha önce yapılan araĢtırma sonuçları 

ile daha net bir tartıĢma sağlanacağı düĢünülmektedir.  

Sol elini ve sağ elini kullanan gönüllülerin sağ ve sol yarıkürelerinin kendi 

içlerinde karĢılaĢtırılması sonucunda sol elini kullanan bireylerin P300 dalga 

bileĢeninde ortaya çıkan genliklerin sağ yarıkürede sol yarıküreye göre daha yüksek 

olduğu bulunmuĢtur. Bu fark özellikle frontal bölgelerde anlamlı düzeye ulaĢırken, 

posteriyor bölgelere doğru genliklerin yükseklikleri eĢitlenmekte ve hatta sol yarıkürede 

daha yüksek hale gelmektedir (ġekil 15). Alexander ve arkadaĢlarının (1995) 

araĢtırmasında sağ elini kullanan 80 kiĢiye görsel oddball paradigması kullanılarak 19 

kanaldan kayıt alınmıĢtır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde P300 genliğinin sağ 
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yarıkürede özellikle anteromedial bölgelerde sol yarıküreye göre daha yüksek olduğu 

bulunmuĢtur. Buna benzer sonuçlar baĢka çeĢitli araĢtırmalarda da ortaya çıkmıĢtır 

(Karniski ve Blair 1989; Holinger ve ark. 1992). AraĢtırmamızda sağ elini kullananların 

P300 bileĢeninde iki yarıküre arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır fakat N100 dalga 

bileĢeninde sol yarıkürenin sağ yarıküreye göre daha yüksek genlikli olduğu 

görülmüĢtür. Bu bulgumuz Alexander ve arkadaĢlarının (1996) çalıĢmasıyla tutarlılık 

göstermektedir. Özellikle posteriyor bölgelerde genlik farkının daha yüksek olması ve 

anteriyor bölgelerde bu farkın belirgin olmaması Alexander ve arkadaĢlarının (1996) 

bulgularını destekler niteliktedir (ġekil 43). 

DeğiĢim körlüğü bulguları incelendiğinde 1. koĢulda sol elini kullanan 

gönüllülerin sol taraftaki değiĢikliği daha geç saptadıkları bulunmuĢtur. 2. koĢulda ise 

sol elini kullanan kiĢiler sol taraftaki değiĢiklikleri daha geç saptarken, sağ taraftaki 

değiĢiklikleri sağ elini kullanan gönüllülere göre daha erken saptadığı bulunmuĢtur. 

Yapılan araĢtırmalarda özellikle sağ DLPC‟in ve özellikle sağ pariyetal korteksin 

değiĢikliği saptamada etkili olduğunu ortaya koymuĢtur (Turatto ve ark. 2004). 

AraĢtırmalar her ne kadar görsel farkındalık için frontal alanların öneminden (Shulman 

ve ark. 2001) ve frontal hasarı olan kiĢilerin görsel ihmalinden bahsetse de (Driver ve 

Mattingley 1998), değiĢimi bilinçli olarak algılamak için sadece pariyetal bölgelerin 

yeterli olmadığını aynı zamanda sağ DLPC‟inde önemli yeri olduğunu vurgulamaktadır 

(Beck ve ark. 2001). Frontal bölgelerin değiĢimi saptama ile iliĢkili olduğu yapılan OĠP 

çalıĢması ile de gösterilmiĢtir (Turatto ve ark. 2002). Bu çalıĢmada kiĢilere iki resim 

aralarına boĢ bir ekran konularak sunulmuĢtur. Elde edilen bulgular sonucunda 

değiĢikliğin saptandığı ve değiĢikliğin saptanamadığı durumlar karĢılaĢtırıldığında 

frontal bölgelerde P300 pozitif dalgasının meydan geldiği gösterilmiĢtir. Yapılan bir 

baĢka çalıĢmada ise (Turatto ve ark. 2004) rTMS kullanılarak sağ ve sol yarıkürelerin 

DFPC‟sinin aktivitesi farklı koĢullarda engellenmiĢtir. Sonuç olarak sağ DLPC‟in 

aktivitesi engellendiğinde değiĢimi saptayabilme süresi uzamaktadır. Birçok araĢtırma 

sol pariyetal korteksin dikkati sağ görme alanına yönlendirdiğini sağ pariyetal korteksin 

ise görsel alanı bilateral Ģekilde temsil ettiğini vurgulamıĢtır (Heilman ve Van Del Abell 

1980; Mesulam 1981). Sol yarıküreye rTMS uygulandığında sağ yarıküre onun görevini 

sürdürebilmektedir fakat aynısı sağ yarıküreye rTMs uygulandığında geçerli değildir. 

AraĢtırmamızda Görsel Oddball paradigması sonucunda P300 genliklerinde sol elini 

kullanan kiĢilerin sağ yarıküresinin frontal bölgeleri sol yarıküreye göre daha yüksek 
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çıkmıĢtır. Fakat hem birinci hem de ikinci koĢullarda sağ yarıküresinin genliği frontal 

bölgelerde daha yüksek olmasına rağmen sol taraftaki değiĢiklikleri sağ elini kullanan 

gönüllülere göre daha geç saptadıkları görülmüĢtür. Yapılan araĢtırmalarda sadece sağ 

elini kullanan kiĢilerin kullanılmıĢ olması elde ettiğimiz verileri net bir Ģekilde 

değerlendirmemizi engellemektedir.  

Ayrıca hem sağ hem de sol elini kullanan gönüllülerin değiĢim körlüğü verileri 

kendi gruplarında da karĢılaĢtırılmıĢtır. 1. koĢulda sol elini kullanan gönüllüler sol 

taraftaki değiĢiklikleri sağ taraftaki değiĢikliklere göre daha geç zamanda 

saptamaktadırlar. 2. koĢulda ise sol ve sağ taraf arasında anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır. Yapılan beyin incelemelerinde sol elini ve sağ elini kullanan 

bireylerin serebral bölgenin boyutlarında farklılıklar bulmuĢlardır (LeMay 1977; LeMay 

ve Kido 1978). Bulunan farklılıklardan birisi de sol elini kullanan kiĢilerin kallozal 

bölgelerinin daha büyük olduğuna iliĢkindir (Witelson 1985; Habib ve ark. 1991). 

Korpus kallozum yarıküreler arasındaki bağlantıyı sağlayan bir bölge olduğu için 

anatomik büyüklüğünün iki serebral yarıkürenin birbiriyle olan iliĢkisini etkileyeceği 

düĢünülmektedir (Caminiti ve Sbriccoli 1985; Pandya ve Seltzer, 1986). 

AraĢtırmamızda ikinci koĢulda sol elini kullanan gönüllülerin sol ve sağdaki değiĢimleri 

fark etme sürelerinin ortalamaları birbirine çok yakındır. AraĢtırma sonuçlarında sol 

elini kullanan kiĢilerin korpus kallozum bölgelerinin daha büyük olmasının bilgi 

paylaĢımında etkisi olduğu göz önüne alınırsa, sol elini kullananların sağ ve soldaki 

değiĢiklikleri fark etme sürelerinin ortalamalarının bu yüzden birbirine yakın olacağı 

düĢünülmektedir. Sağ elini kullanan gönüllülerde ikinci koĢulda sağ taraftaki 

değiĢiklikleri saptama sürelerinin ortalaması sol taraftaki değiĢiklikleri saptama 

sürelerinin ortalamasından daha uzundur. Elde edilen bu bilgi de korpus kallozumun 

büyüklüğünün iki yarıküre arasındaki bilgi aktarımı üzerindeki etkisini 

düĢündürmektedir. 

Sağ ve sol elini kullanan gönüllülerin sağ ve sol tarafı tarama yüzdeleri arasında 

fark çıkmamıĢtır. Tarama yollarını belirlemek için kullanılan programda kiĢiler göz 

hareketlerini el hareketleri doğrultusunda yapmaktaydı. Göz hareketlerini bağımsız 

olarak ölçebilecek bir eye-tracker ile benzer bir araĢtırma yapılarak daha doğru sonuçlar 

elde edilebilir.  
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Sonuç olarak daha önceki araĢtırmalarda sağ elini kullanan kiĢiler ile sol elini 

kullanan kiĢiler arasında görsel oddball koĢulunda her ne kadar sol elini kullanan 

kiĢilerin genlikleri daha yüksek ve latansları daha erken olsa da araĢtırmamızda böyle 

bir bulguya ulaĢılmamıĢtır. Elde edilen ortalama yanıtlarda beligin bir fark görülse de 

bunlar istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar değildir. KiĢi sayısı arttırılarak sonuçlar daha 

aydınlatıcı hale getirilebilir. DeğiĢim körlüğü koĢulunda ise sol elini kullanan kiĢilerin 

sağ taraftaki değiĢiklikleri sol taraftaki değiĢikliklere göre hem birinci hem de ikinci 

koĢulda daha erken saptadıkları bulunmuĢtur. Sağ elini kullanan gönüllülerde ise ikinci 

koĢulda sağ taraftaki değiĢiklikleri sol taraftakilerden daha önce saptadığı bulunmuĢtur. 

DeğiĢim körlüğü deneylerinde baskın elin ve baskın beyin yarıküresinin etkisi 

araĢtırılmıĢ bir konu değildir. Daha sonra yapılacak çalıĢmalarda değiĢim körlüğü ile 

görüntüleme yöntemlerinin sol ve sağ elini kullanan insanlarla yapılarak grupların 

karĢılaĢtırmasının bu konu hakkında daha çok bilgi vereceği düĢünülmektedir. Ayrıca 

deney koĢullarına “eye-tracker” cihazı eklenerek göz hareketlerinin takibinin sol ve sağ 

elini kullanan insanlarda farklı olup olmadığının da araĢtırılması düĢünülmektedir. Elde 

edilen genel bulgular sonucunda el asimetrisinin beyin asimetrisini tam olarak 

yansıtmasa da belirlemede önemli bir etkisi olduğu söylenebilir.   
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FORMLAR                                

GÖNÜLLÜ BĠLGĠLENDĠRME FORMU 

“Baskın Beyin Yarıküresinin DeğiĢim Körlüğü Paradigmasında DeğiĢikliği Tespiti 

ve DeğiĢikliği Bulmada Kullandığı Tarama Yollarının Ġncelenmesi.” 

 

ÇalıĢmamız bilimsel bir araĢtırmadır ve tez projesi kapsamındadır. 

 

ÇalıĢmamızda;  baskın beyin yarıküresinin görsel uyaranlardaki değiĢikliklerin tespiti 

üzerindeki etkisi incelenecektir. Baskın beyin yarıküresi diğer yarıküreye göre bazı 

durumlarda daha baĢarılı olabilmektedir. Ġnsanların %90‟ı sağ elini kullandığı için sol 

beyin yarıküreleri daha baskındır. Sol beyin yarıküresi dil ve konuĢma becerileri ile 

ilgiliyken sağ beyin yarıküresinin mekansal kodlamalarla ilgili olduğu düĢünülmektedir. 

Biz çalıĢmamızda değiĢikliklerin fark edilmesinde baskın yarıkürenin etkisini 

araĢtıracağız. 

 

Bu araĢtırmada yer almak tamamen sizin isteğinize bağlıdır. AraĢtırmada yer almayı 

reddedebilirsiniz. Bu durumun sizin gelecekteki takip ve tedavileriniz üzerine olumsuz 

etkisi olmayacaktır. 

 

Bu araĢtırmaya katılmanız durumunda, deney esnasında gönüllünün karĢılaĢabileceği 

rahatsızlık ve risk (denek üzerinde herhangi bir iĢlem yapılmayacağı için) 

bulunmamaktadır. OluĢabilecek tek rahatsızlık, yaklaĢık bir saat süren (yaklaĢık 10 

dakikada bir ara verilecektir) kayıt iĢleminin denekte oluĢturabileceği yorgunluk 

olasılığıdır. Bu durumda,  kayıta ara verilebilir ya da ciddi bir yorgunluk ve uyku hali 

söz konusu olursa, kayıt baĢka bir tarihe ertelenebilir. EEG kaydının ardından farklı bir 

deneye alınacaksınız. Bu deney esnasında size gösterilen resimlerdeki değiĢiklikleri 

bulmanız istenecektir. YaklaĢık olarak 30 dakika sürecek olan bu deneyden sonra ise 

deney sonlanacaktır. Elde edilen veriler tarafımızdan değerlendirilip araĢtırmada 

kullanılacaktır. 

 

Size ait tüm tıbbi ve kimlik bilgileriniz gizli tutulacaktır ve araĢtırma yayınlansa bile 

kimlik bilgileriniz verilmeyecektir, ancak araĢtırmanın izleyicileri, yoklama yapanlar, 

etik kurullar ve resmi makamlar gerektiğinde tıbbi bilgilerinize ulaĢabilir. Siz de 

istediğinizde kendinize ait tıbbi bilgilere ulaĢabilirsiniz. 

 

Gönüllünün rızasına bakılmaksızın araĢtırmacı tarafından gönüllü kiĢi araĢtırma harici 

bırakılabilir. AraĢtırmanın sonuçları bilimsel amaçla kullanılacaktır; çalıĢmadan 

çekilmeniz ya da araĢtırıcı tarafından çıkarılmanız durumunda, sizle ilgili tıbbi veriler 

gerekirse bilimsel amaçla kullanılabilecektir. AraĢtırma sırasında sizi ilgilendirebilecek 

herhangi bir geliĢme olduğunda, bu durum size bildirilecektir. 

 

Bu araĢtırmada yer almanız nedeniyle size hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Sizden ya da 

bağlı bulunduğunuz kurumdan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

 

AraĢtırma hakkında ek bilgiler almak için ya da çalıĢma ile ilgili herhangi bir sorun 

çıkması durumunda gönüllünün ya da yakınının bilgi almak için iliĢki kuracağı kiĢi: 

Gökçer Eskikurt‟tur. 
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GÖNÜLLÜ ONAY FORMU 

 

Yukarıda yer alan ve araĢtırmaya baĢlanmadan önce gönüllüye verilmesi gereken 

bilgileri okudum ve sözlü olarak dinledim. Bu araĢtırma hakkında yazılı ve sözlü olarak 

bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamıĢ bulunmaktayım. ÇalıĢmaya 

katılmayı isteyip istemediğime karar vermem için bana yeterli zaman tanındı. Bu 

koĢullar altında, bana ait tıbbi bilgilerin gözden geçirilmesi, aktarılması ve iĢlenmesi 

konusunda araĢtırma yürütücüsüne yetki veriyor ve söz konusu araĢtırmaya iliĢkin bana 

yapılan katılım davetini hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın gönüllü olarak kabul 

ediyorum. 

 

Bu formun imzalı bir kopyası bana verilecektir. 

 

Gönüllünün, 

Adı ve soyadı: 

Adresi: 

Telefon no: 

Tarih ve imzası: 

 

Velayet ve ya vesayet altında bulunanlar için veli ya da vasinin, 

Adı ve soyadı: 

Adresi: 

Telefon no: 

Tarih ve imzası: 

 

Açıklamaları yapan araĢtırmacının: 

Adı ve soyadı: 

Tarih ve imzası: 

 

Rıza alma iĢlemine baĢından sonuna kadar tanıklık eden kuruluĢ görevlisinin,  

Adı ve soyadı: 

Görevi: 

Tarih ve imzası: 
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El Tercihi Anketi 

AĢağıda belirtilen iĢleri yaparken öncelikle tercih ettiğiniz elinizi iĢaretleyiniz. 

Ġki elinizden herhangi birini öncelikle tercih etmiyorsanız “her ikisini de” yanıtını 

iĢaretleyiniz. 

 

 SOL SAĞ HER ĠKĠSĠNĠ DE 

1. Yazı yazarken     

2. Çizerken     

3. Bir Ģey fırlatırken     

4. Çekiç kullanırken (çekici tutan el)     

5. DiĢ fırçalarken     

6. Silgi ile silerken     

7. Makas kullanırken    

8. Kibrit çakarken     

9. Bir teneke boya karıĢtırırken     

10. KaĢık kullanırken    

11. Tornavida kullanırken    

12. Kavanoz kapağı açarken (kapağı açan el)     

13. Bıçak kullanırken (çatalsız)     
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ETĠK KURUL KARARI 
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