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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

 
Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Near Infra Red 

Spectroscopy (NIRS) / Elektrofizyoloji / Dilbilim Laboratuarları Yapılandırma Projesi 
 
Sunulan altyapı projesi ile Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(AÜ-BAUM) kapsamında ileri teknoloji ile inşaası gereken laboratuarların kurulması ve
araştırmalarda kullanılacak araç ve gerecin sağlanması amaçlanmıştır.  
AÜ-BAUM ülkemizde beyin araştırmaları merkezlerinin ilklerindendir. Merkezin Türkiye’de bir ilk 
ve dünyanın önde gelen cazibe merkezlerinden biri olmasını sağlayacak özellikleri ise uzaysal algı-
dikkat, bellek, dil, duygulanım gibi yüksek beyin işlevlerinin sağlıklı birey ve hasta gruplarında, beyin
görüntüleme, genetik materyal saklama, dilbilimsel analiz, nöropsikiyatrik ve nörolojik ölçüm ve 
değerlendirmelerle incelenebilmesine olanak sağlayacak olmasıdır. Bu amaçla gerçekleştirilen alt yapı 
projesi ile Elektroensefalografi (EEG), Dilbilim ve Near Infra Red Spectroscopy (NIRS)
laboratuarlarının yapılandırılması tamamlanmıştır.  
 

Ankara University Brain Research Center Near Infra Red Spectroscopy (NIRS) / 
Electrophysiology / Linguistics Laboratories Infrastructure Project 

With the proposed project, establishment of laboratories required to be built with advanced technology 
and tools /equipments that are used in the researches was aimed to be founded in Ankara University 
Brain Research Center.   
AU-BRC is one of the first brain research centers in Turkey. Features that make the center is one 
of the first in Turkey and one of the world’s leading center of excellence are assessment capacity of 
higher brain functions such as spatial perception, attention, memory, language, affect on healthy 
individuals and patient groups with brain imaging, genetic material banking, linguistic analyze, 
neuropsychiatric and neurological testing and measurement.  
For this purpose, with the infrastructure project, Electroencephalography, Linguistics and Near Infra 
Red Spectroscopy (NIRS) Laboratories have been configured.  
 

II. Amaç  

Gerçekleştirilen altyapı projesiyle Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (AÜ-BAUM) kapsamında ileri teknoloji ile inşaası gereken laboratuarların kurulması ve
araştırmalarda kullanılacak araç ve gerecin sağlanması amaçlanmıştır.  
Merkezde Elektroensefalografi (EEG) İzole odası ve Dilbilim İzole odası için özel tasarımlı
laboratuarlar kurularak,  alınan Near Infra Red Spectroscopy (NIRS) cihazı ile NIRS laboratuar 
yapılandırılması gerçekleştirilmiş, göz hareketleri monitorizasyon cihazı, server ve bağlı bilgisayarlar 
ve diğer malzemeler ile merkez kapsamında yüksek beyin işlevlerinin değerlendirilebildiği 
laboratuarlar kurularak, araştırma verilerinin kaydı, depolanması, analizi ve yayınlanabilmesi için
gerekli altyapı oluşturulmuştur.  
 
 
 
 



        III. Materyal  

Proje ile satın alınan makine techizat ve sarf malzemeleri 
Near Infra Red Spectroscopy (NIRS)  

Server  (Server +Switch) 

Servera bağlı bilgisayarlar (Workstation + alternatif monitör 19 inch)  

Renkli lazer yazıcı  

EEG İzole Odası İnşaatı  

Dilbilim İzole Odası İnşaatı  

Göz Hareketleri Monitorizasyon Cihazı  

Sennheiser Evoluation E-865-S Masa Mikrofon  

Sennheiser MKE 2-60 Gold Clip One Yaka Mikrofonu  

Sennheiser HD-218 Kulaklık  

Olympus VN-6200 PC Ses Kaydedici  

Salon tipi klima  

Sarf Malzemesi Adı  

Göz Hareketleri Analiz Yazılımı  

E-Prime-2 (fMRI extension ile)  

MATLAB 7.9 

Photoshop CS4  

IBM SPSS Statistics 19 (PASW Statistics Çözümleri) 

Adobe Audition 3.0  

Presentation 

Harici Hard Disk 

Ek Bütçe ile temin edilenler:  
Makine Teçhizat Adı  
Dizüstü Bilgisayar   
Masaüstü Bilgisayar ve monitör 
24 inç monitör 
Harici Bellek 
Rack Kabinet  
Sarf Malzemesi Adı 
Presentation  
MATLAB (sabit lisans) 
 



   IV. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

Near Infra Red Spectroscopy (NIRS) Laboratuarı: 
Bu laboratuarın amacı yakın kızılaltı spektroskopi yöntemi ile işlevsel beyin görüntüleme
çalışmalarının yapılmasıdır. Bu çalışmaların hem sağlıklı gönüllü bireylerde hem de çeşitli klinik 
patolojik yakınmaları olan gönüllü hastalarda psikiyatrik ve nörolojik hastalığı olan kişilerde yapılması 
planlanmaktadır. Bu laboratuar, bunun yanında, bu yöntemin kullanıldığı spor hekimliği gibi diğer
alanlarda yapılacak araştırmalara da açık olacaktır.  
Bu sistemde kullanılan ışınların yayılımcı olmaması, deneğe çok az hareket kısıtlaması getirdiği için 
çok çeşitli koşullarda kullanılabilmesi ve ölçümlerin daha doğal koşullar altında yapılabilmesi, EEG,
fMRI ve MEG gibi diğer test yöntemleriyle eşzamanlı ölçüm yapma olanağı sunması, sistemin
tasarımının uzun süreli tasklarda ölçüm yapma olanağı sunması, çalışılan populasyonlarda ve görev
tasarımlarında araştırmacılara serbestlik sağlayacaktır.  
Dünyada oldukça az sayıda merkezde bulunan NIRS ile bu merkezlerde işlevsel beyin görüntüleme
alanında çok önemli çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizde bu sistemin en gelişmiş modellerinden
birine sahip ilk merkez olmamız, merkezimize çok geniş araştırma olanakları sağlayacak, disiplinler
arası çalışmalar yapmamızı sağlayacak ve merkezimizin bir cazibe noktasına dönüşmesine büyük katkı 
yapacaktır.  
  
EEG İzole Odası:  
Bu laboratuvar, “Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG verilerinin ilişkilendirilmesi” konulu,
10B3030001 Kod ile BAP tarafından desteklenen proje kapsamında alınan EEG sistemi ile
donatılmıştır. Halen, SBE Disiplinlerarası Sinirbilimleri Anabilim Dalı doktora programında öğrenci
derslerinde kullanılmaktadır. EEG kayıtlarının analizi bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.
Varolan sistemlerin kullanımını içeren bir TÜBİTAK projesi hazırlanmış ve sunulmuştur. Gelecekte, 
eklenmesi planlanan yeni sistemlerle (yeni bir göz hareketleri kayıt sistemi, oda içi gözlem sistemi)
hem eğitim hem araştırma alanında hizmet vermeye devam edecektir. Çeşitli projelerle donanımının
zenginleştirilmesi (kanal sayısının artırılması gibi) planlanmaktadır.    
 
 
Dilbilim Laboratuarı: 
Fizyoloji laboratuarındaki EEG ve Göz Hareketleri cihazı aracılığıyla toplanacak dilsel veriler,
eşzamanlı olarak Dilbilim Laboratuarı’nda toplanacak dilsel verilerle ilişkilendirilerek dilin
sesbilimsel ve sözdizimsel üretim ve anlamlandırma süreçlerindeki beyin potansiyellerinin
belirleneceği proje hazırlanmaktadır.  
Ayrıca, Dilbilim İzole Odası’nda Göz Hareketleri Cihazı aracılığıyla toplanacak dilsel verilerin
dilbilimsel çözümlemeleriyle dilin sözdizimsel ve anlambilimsel bileşenlerinin işleyişinin 
ilişkilendirilmesine yönelik çalışma başlatılmıştır. 
 
 
Göz Hareketleri Monitorizasyon Cihazı ve Göz Hareketleri Analiz Yazılımı:  
Bu araç, EEG sisteminden ayrı bir parça olarak, EEG ve Dilbilim Laboratuvarlarının içinde bulunduğu 
odaya kurulmuştur. Çeşitli görsel uyaranlar sırasında göz hareketleri incelenmekte, beyin süreçlerine
ilişkin bilgi edinilmeye çalışılmaktadır. Sistemin araştırmalar yanında lisansüstü eğitimde kullanılması
amaçlanmaktadır.   
 
 
Server ve Server’a Bağlı Bilgisayarlar: 
AÜ-BAUM kapsamında yapılandırılan NIRS, EEG ve Dilbilim laboratuarları ve yakında kurulması
amaçlanan işlevsel manyetik rezonans görüntüleme laboratuarında yapılan araştırmalar sonucu yüksek 
hard disk kapasitesi gerektiren elektronik veriler elde edilecektir.  Mevcut Server ile verilerin güvenli 



bir şekilde saklanabilmesi sağlanmaktadır. Kurulan server ile merkezin internet server / ftp server 
ihtiyacı da karşılanmakta, araştırmacıların uzaktan bağlanarak elde edilen verilere erişimi mümkün 
olmaktadır.  
Servera Bağlı Bilgisayarlar: 
Merkez kapsamında tek elde bir server’da toplanan verilere ulaşılarak analiz edilmesi, serverdan ortak 
programların çalıştırılabilmesi, altyapı projesi ile temin edilen yüksek kapasiteli bilgisayarlar ile 
gerçekleştirilmektedir. Analiz laboratuarına kurulan tüm bilgisayarlar güvenlik duvarlı bir network 
oluşturularak birbirine bağlanarak, kullanıma açılmıştır.  
 
Yazılım Programları:  
Aşağıda kullanım amacı belirtilen tüm yazılım programları, beyin araştırmalarında gerçekleştirilecek 
projelerde araştırmaların yazım aşamasından, hipotezlerin kurulmasına,  deney deseninin
oluşturulmasından, NIRS, EEG ve IMRG ile gerçekleştirilecek deneylerin çalıştırılması ve verilerin 
analizine kadar tüm araştırma aşamalarının eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlayan bir donanım 
oluşturulması sağlamış, gelecekte gerçekleştirilecek tüm projelerde dışarıdan teknik destek almadan 
merkezin kendi alt yapı olanakları ile beyin araştırma projeleri yapılabilmesi sağlanmıştır.  
 
E-Prime programı: Yüksek beyin işlevlerinin değerlendirilmesi için test üretilmesinde, deney
paradigmalarının oluşturulmasında kullanılmaktadır. 
MATLAB: EEG, İMRG verilerin analizi için kullanılmaktadır.  
SPSS: Verilerin istatistiksel olarak analiz edilmesinde kullanılmaktadır.  
Photoshop: Verilerin yayın aşamasında şekillerin oluşturulması ve görsel uyaranların dizaynında
kullanılacaktır. 
Presentation: Deney düzeneğini araştırmacının 2D ve 3D görüntü ve ses ile kendisinin oluşturmasına
imkan sağlamaktadır.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 V. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler 

1-  NIRS laboratuarında hazır hale geldiği Aralık 2011’den beri çeşitli araştırma projeleri yürütülmeye
başlanmıştır. Projelerden bazıları etik kurul onayı, bazıları task oluşturma, bazıları ise veri toplama 
aşamasındadır; sonlanmış bir proje bulunmamaktadır. Halihazırda yürütülmekte olan projeler 
şunlardır: 

a. Psikotik belirtileri olan hastalarda ve birinci derece akrabalarında yürütücü işlevler
sırasında oluşan prefrontal korteks aktivitesi ile COMT, BDNF, DAT polimorfizmleri
arasındaki ilişki  
Sorumlu Araştırmacı: Prof. Dr. Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN   
  
Diğer Araştırmacılar: Doç. Dr. Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL, Bora BASKAK, Özgür 
ÖNER, Sinan SÜZEN, Didem GÖKÇAY 

b. Şizofreni ve bipolar bozukluk hastaları ve birinci derece akrabalarında yaratıcılık ile
ilişkili prefrontal işlevlerin Near Infrared Spektroskopi ile görüntülenmesi  
Sorumlu Araştırmacı: Doç. Dr. Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL 
Diğer Araştırmacılar: Uzm. Dr. Bora BASKAK, Prof. Dr. Halise DEVRİMCİ
ÖZGÜVEN, Uzm. Psk. Seda HARAN 

c. Erken Dönem Şizofreni Olguları, Sağlıklı Akrabaları ve Sağlıklı Kontrollerde 
Karşılıklılığın Near Infrared Spektroskopi Yöntemi ile Görüntülenmesi 
Sorumlu Araştırmacı: Uzm. Dr. Bora Baskak   
Diğer Araştırmacılar: Dr. Umut Öneş, Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven, Doç. Dr. 
Özgür ÖNER, Doç. Dr. Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL, Uzm. Psk. Seda HARAN  

d. Asperger Sendromlu Erişkinlerde Zihin Kuramı Testleri Sırasında Oluşan Frontal 
Korteks Aktivasyonunun NIRS ile incelenmesi 
Sorumlu Araştırmacı: Prof. Dr. Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN   
  
Diğer Araştırmacılar: Elmas GÜLCAN ATALAR, Uzm. Dr. Bora BASKAK, E Doç. 
Dr. Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL, Doç. Dr. Özgür ÖNER, Yard. Doç. Dr. Didem 
GÖKÇAY 

e. Şizofrenide Sosyal Yenilgi Sırasında Ortaya Çıkan Prefrontal Aktivasyonun Yakın 
Kızılötesi Spektroskopi Yöntemi ile Görüntülenmesi 
Sorumlu Araştırmacı: Uzm. Dr. Bora BASKAK 
Diğer Araştırmacılar: Prof. Dr. Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN, Doç. Dr. Erguvan 
Tuğba ÖZEL KIZIL, Yard. Doç. Dr. Zeynel BARAN, Dr. Umut ALTUNÖZ, Dr. Bilge
BİLGİN 

 
2-Dilbilim Laboratuarı’nda izole oda kullanılarak, 

- “Gelişimsel Disleksi: EEG ve Dilbilim Verilerinin İlişkilendirilmesi” adlı BAP projesi 
kapsamında deneklerden toplanan sözlü ve yazılı dil verilerinin dilbilimsel çözümlemesi 
yapılmıştır. 

- “Türkçenin Sesbilimsel Görünümleri” adlı Dilbilim Doktora dersinin uygulamaları 
kapsamında ses verilerinin toplanması ve çözümlemeleri laboratuarda tamamlanmıştır. 

- “Acoustic Correlates of Focus in Turkish” çalışması kapsamında tümce temelli görsel ve 
işitsel verilerin toplanması tamamlanmış, çözümlemeler sürmektedir. 

- “A Devoicing Analysis of Vowel /ї/ in Voiceless Consonant Surrounding” çalışması 
kapsamında sözcük temelli görsel verilerin toplanması ve çözümlenmesi tamamlanmıştır. 



 
 
 
3-EEG İzole Odası:  
“Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG verilerinin ilişkilendirilmesi” konulu, 10B3030001 Kod ile 
BAP tarafından desteklenen projede toplanan EEG verileri laboratuvarda analiz edilmektedir.  
“Asperger Sendromlu Ve Yüksek Fonksiyonlu Otistik Bireylerde Elektrofizyolojik 
Endofenotiplerin Araştırılması” konulu proje, Mart 2012 döneminde TÜBİTAK’a sunulmuştur. 
Projede, hasta, hasta yakınları ve sağlıklı kontrol grubundan görsel-işitsel uyarılar sırasında EEG 
kaydı alınacak, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü ile işbirliği 
halinde konnektivite analizi yapılacak, hastalığa özgü EEG değişiklikleri bulunmaya çalışılacaktır.  
 
4- Beyin Görüntüleme Analiz Laboratuar olanakları kullanılarak(Servera bağlı ve yukarıda sayılan 
programlar yüklü workstation özellikli bilgisayarlardan oluşmaktadır): 
Zeynep Başgöze ve ark. “Sağlıklı kontrol ve majör depresyonlu hasta populasyonlarında duygusal
çelişki çözümlemenin beyindeki fonksiyonel lokalizasyonu ve etken nöroanatomik morfolojik
faktörlerin incelenmesi” başlıklı TÜBİTAK destekli proje kapsamında İMRG verileri analiz 
edilmektedir. 
 
Nihal Apaydınve ark.: “Major depresif bozukluğu olan hastalarda ve sağlıklı bireylerde zaman
algısının beyindeki ödül sistemi ile olan ilişkisinin işlevsel manyetik rezonans görüntüleme ile 
incelenmesi” konulu BAP destekli projede presentation progamıyla deney dizaynı oluşturulmaktadır. 
 
Metehan Çiçek, Orhan Murat Koçak ve ark.: “Obsesif kompulsif bozukluk için bir model olarak 
düşünce baskılama: Bir fMRI çalışması” daha önce yayınlanmış verilerde ek analizlerin yapılması
sürdürülmektedir. 
 
Metehan Çiçek, Emre Kale, Öykü Mançe Çalışır( Tübitak Proje):  “Subliminal şartlanmanın kısa 
süreli belleğe etkisi: Bir fMRI çalışması” başlıklı proje desteklenmesi için TÜBİTAK’a 
başvurulmuştur. Deney dizaynı presentation programı ile yapılmaktadır. 
 
Elmas Gülcan Atalar ve ark. : Asperger Sendromlu Erişkinlerde Zihin Kuramı Testleri Sırasında
Oluşan Frontal Korteks Aktivasyonunun NIRS ile incelenmesi konulu projede presentation programı 
ile deney dizaynı oluşturulmaktadır. 
 
Sertaç Üstün ve ark.: “Zaman algısı ve işleyen bellek ilişkisinin işlevsel manyetik rezonans
görüntüleme ile değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasının deney dizaynı MATLAB programı ve
cogent2000 eklentisi kullanılarak oluşturulmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 VI. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları 

Near Infra Red Spectroscopy (NIRS) Laboratuarı: Bu laboratuarda Ankara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sinirbilim Anabilim Dalı Doktora Programı çerçevesinde haftada
üç gün uzmanlık alan dersi yürütülmektedir. Bu programda doktora öğrencisi olan ELMAS GÜLCAN
ATALAR’ın doktora tez çalışması da bu laboratuarda yürütülecektir. 
 
EEG İzole Odası: A.Ü.Disiplinlerarası Sinirbilimleri Anabilim Dalı doktora programı kapsamında
Araştırma Laboratuvarı dersi için kullanılmaktadır. 
 
Dilbilim Laboratuarı: 
Fizyoloji Laboratuarı’nda bulunan EEG ve Göz Hareketleri cihazlarının da kullanımıyla, sağlıklı ve
sağlıklı olmayan bireylerden toplanacak verilerin dilbilimsel çözümlemesiyle ulaşılacak bulgular, dil
sisteminin işleyişi, beyindeki konumlanışı, beyinlerindeki herhangi bir işlemleme bozukluğu nedeniyle 
dilin üretim ve anlamlandırma aşamalarında sorun yaşayan bireylerin sağaltım süreçlerinde
kullanılacak materyallerin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.   
 
Göz Hareketleri Monitorizasyon Cihazı ve Göz Hareketleri Analiz Yazılımı:  
A.Ü.Disiplinlerarası Sinirbilimleri Anabilim Dalı doktora programı kapsamında Araştırma
Laboratuvarı dersi için kullanılması planlanmaktadır. 
 
Server ve Server’a Bağlı Bilgisayarlar, Yazılım Programları(Beyin Görüntüleme Analiz Laboratuarı):
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sinirbilim Anabilim Dalı Doktora 
Programı çerçevesinde “Beyin Görüntüleme Araştırma Laboratuarı” dersi, “İşlevsel Manyetik 
Rezonans Görüntüleme (fMRI)” dersi her hafta Beyin Görüntüleme Analiz laboratuarı alt yapı 
olanakları ile gerçekleştirilmektedir. Yine aynı laboratuarın haftalık toplantılarında beyin 
görüntüleme yöntemleriyle ilgili teknik sunumlar, tartışmalar yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinin hatta akademisyenlerin eğitimine katkı sağlamaktadır. 
Başvurusu, hazırlık aşaması devam eden yeni projeler ve desteklenmiş mevcut projelerin deney 
desenleri laboratuar toplantılarında tartışılarak en uygun hale getirilmekte ve yazılım programları 
yardımıyla oluşturulmaktadır. Ayrıca verileri dışarıdaki MR cihazlarında alınmış çalışmaların 
analizleri devam ettirilmektedir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII. Ekler  

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  

SIRA NO EKONOMİK SINIFLANDIRMA MİKTARI AÇIKLAMA 

Makine Teçhizat Adı 
1 Near Infra Red Spectroscopy (NIRS)  1 adet Optik topografi sistemi olarak adlandırılan bu yöntemle, kanda hemoglobin

konsantrasyonlarında gerçekleşen değişikliklerin ölçülmesi ve bu yolla beyinde bir
aktivite sırasında çalışan bölgelerin saptanması sağlamaktadır, proje kapsamında NIRS
laboratuarı oluşturularak, cihazın kurulumu gerçekleştirilmiştir.  

2 Server  
(Server +Switch) 

1 adet Kurulan NIRS, EEG ve Dilbilim laboratuarları ve yakında kurulması amaçlanan işlevsel
manyetik rezonans görüntüleme laboratuarında yapılan çalışmalarda elde edilen veriler
yüksek hard disk kapasitesine sahip elektronik veriler depolanması ve analiz
laboratuarında kurulan bilgisayarlar ile analiz işlemlerinin yapılması imkanı sağlanmıştır.

3 Servera bağlı bilgisayarlar  
(Workstation + alternatif monitör 19 inch) 

10 adet 

4 Renkli lazer yazıcı  3 adet Özellikle beyin görüntüleme teknikleriyle alınan görüntülerin gözlenebilmesi ve
sunulabilmesi için renkli ve hızlı çıktı alma imkanı sağlanmıştır.  

5 EEG İzole Odası İnşaatı  1 adet Elektromanyetik alan yalıtımı ve deneğin dışarıdan gelen gürültülerden etkilenmemesi
için ses yalıtımı sağlayan sistemde izole oda kurulmuştur.  

6 Dilbilim İzole Odası İnşaatı  1 adet Yüksek kalitede ses kaydı alınabilen sözlü dil araştırmaları için %99 oranında sesten 
yalıtılmış bir izole oda yapılandırılması sağlanmıştır.  

7 Göz Hareketleri Monitorizasyon Cihazı  
 

1 adet Deneklerin bilgisayar ekranında gözlerini odakladıkları bölgeleri, her bir bölgede 
geçirdikleri süreyi tespit eden cihazın kurulumu gerçekleştirilmiştir.  

8 Sennheiser Evoluation E-865-S Masa 
Mikrofon  

1 adet Ses hassasiyeti 5 mV/Pa özellikli ve frekans aralığı 40-20000 Hz seviyesinde olan bir 
adet profesyonel masaüstü mikrofon ve aynı özellikte bir yaka mikrofonu temin 
edilmiştir.  9 Sennheiser MKE 2-60 Gold Clip One 

Yaka Mikrofonu  
1 adet 

10 Sennheiser HD-218 Kulaklık  2 adet Sesbilimsel çözümlemelerin yapılabilmesi için, ortalama ses basınç seviyesi 108 dB olan 
kulaklık alınmıştır.  

11 Olympus VN-6200 PC Ses Kaydedici  1 adet Sözdizim, anlambilim ve kullanımbilim gibi diğer dilbilim alanlarındaki araştırmalar için
temin edilmiştir.    

12 Salon tipi klima  1 adet Server odasında sıcaklığı belirli bir düzeyde tutma amacıyla server odasına kurulumu 
gerçekleştirilmiştir.  

Sarf Malzemesi Adı  
1 Göz Hareketleri Analiz Yazılımı  1 adet Göz hareketleri cihazı ile kaydedilen verilerin ve sonuçların kullanılabilmesi için bu

programla ham verilerin incelenmesi gerekmektedir. 
2 E-Prime-2 (fMRI extension ile)  3 adet Yüksek beyin işlevlerinin değerlendirilmesi için test üretmekte amacıyla kullanılacaktır.

Testler MR cihazıyla senkronize şekilde verilebilecektir. 
3 MATLAB 7.9 

 
10 adet EEG, İMRG verilerin analizi için kullanılmaktadır. 

4 Photoshop CS4  5 adet Verilerin yayın aşamasında şekillerin oluşturulması ve görsel uyaranların dizaynında
kullanılacaktır. 

5 IBM SPSS Statistics 19 4 adet 
Yüzer lisans

Verilerin istatistik analizinde kullanılmaktadır.  

6 Adobe Audition 3.0  1 adet Sözlü dil verileri işlemcisi yüksek bir bilgisayarda mevcut program ile
çözümlenmektedir. 

Ek bütçe ile temin edilenler 
 

Makine Teçhizat Adı 
1 Dizüstü Bilgisayar 1 adet Seminerler, toplantılar sırasında merkezin değişik laboratuar ve odalarında kullanılmak

üzere, taşınabilir bir bilgisayar temin edilmiştir.  
2 Masaüstü Bilgisayar ve monitör 1 adet NIRS laboratuarında, araştırmacılar tarafından kullanılmak üzere masaüstü bilgisayar

yapılandırılmıştır.  
3 Harici Bellek 2 adet Merkezin idari ve akademik verilerinin taşınabilir şekilde depolanmasına imkan 

sağlanmıştır.  
4 24 inç Monitör 1 adet EEG laboratuarında verilerin geniş ekranda analiz edilmesine imkan sağlanmıştır. 

5 Rack Kabinet 1 adet Server’ın bir kabin içerisine yerleştirilerek, olumsuz dış etkenlerden korunması
sağlanmıştır.  

Sarf Malzemesi Adı 
1. 
 

Presentation 1 adet Merkezde gerçekleştirilen /planlanan araştırmalarda, deney düzeneğini 2D ve 3D görüntü
ve ses ile oluşturulması imkanı sağlanmıştır.  



2 MATLAB 1 adet Başlangıçta alınması planlanan yüzer lisanlara ek olarak, sahada yapılacak çalışmalarda 
programın kullanımına izin veren söz konusu programın bir adet sabit lisansı temin 
edilmiştir.  

 
BÜTÇE 

 
 Ödenek Adı Gelir Miktarı Gider Miktarı Proje Bütçesinde Kalan Toplam Miktar

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme 
Alımları 

68.266,00 985,30 67.280,70 

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak 
Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 

79.555,00 78.872,47 682,53 

Mamul Mal Alımları 603.655,00 581.637,74 22.017,26 

  
751.476,00 

 
           661.495,51 

 
89.980,49 

 

     b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Near Infra Red Spectroscopy (NIRS):  
Beynin belirli bir bölgesi etkinleştiğinde o bölgedeki yerel kan hacminde çabucak değişiklik olur.
Böylece, muayene edilen kişi bazı özel faaliyetleri veya görev örnekleme işlemlerini yaparken kandaki
hemoglobin seviyelerinin sürekli izlenmesi yoluyla beynin belirli etkin bölgelerinin nerede ve nasıl
olduğu sistem tarafından belirlenebilir. Ölçme, hesaplama ve görüntüleme görevlerinden oluşan bir
işlem çevriminin gerçekleştirilmesi yalnızca 0,1 saniye aldığından, bu sistem beyin etkinliğinin
“gerçek zamanlı” ölçümünü sağlar. 
Bu sistemin hâlihazırda kullanılan ölçüm yöntemlerine göre birkaç üstünlüğü vardır. Kullanılan ışınlar
yayılımcı değildir, kişiye herhangi bir zararı yoktur.  Muayene edilen kişiye çok az hareket kısıtlaması
getirecek şekilde çok çeşitli koşullarda kullanılabilir, bir yerden bir yere taşınabilir. Ölçümler daha
doğal koşullar altında yapılabildiğinden, görev tasarımında daha fazla serbestlik sağlar. Aynı zamanda
EEG, fMRI ve MEG gibi diğer test yöntemleriyle eşzamanlı ölçüm yapma olanağı sunar. Sistemin 
tasarımı uzun süreli taskların uygulanmasına da uygundur.  
 
Optik topografi sistemi ile dil işlevinin lateralizasyonunun saptanması ve temporal veya frontal lob
epilepsisinde fokusların belirlenmesi gibi işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bunların ötesinde 
bu sistemin, beynin işlevlerinin ortaya konmasında büyük bir yeteneğe sahip olduğu düşünülmektedir.
Dünyada oldukça az sayıda merkezde bulunan NIRS ile bu merkezlerde işlevsel beyin görüntüleme
alanında çok önemli çalışmalar yürütülmektedir. Yeni kurulmakta olan merkezimizde bu aracın
bulunması hem bizlerin disiplinler arası çalışmalar yapmamızı sağlayacak, hem de merkezimizi
dışarıdaki araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirecektir.  
 
EEG İzole Odası: 
Nöronların ürettiği elektriksel sinyallerin EEG ile değerlendirilmesi yöntemi, zamansal çözünürlüğün 
yüksek oluşu nedeniyle beyin araştırmalarında vazgeçilmez öneme sahiptir. Beyin araştırmaları
merkezinde EEG sinyal analizini, uzaysal çözünürlüğü yüksek fMRI ve NIRS gibi yöntemlerle birlikte 
uygulama olanağı, merkeze beyin araştırmaları alanında büyük bir kazanım sağlayacaktır.    
Elektriksel sinyallerin kayıt ortamları, elektromanyetik alandan yalıtılmış olmak zorundadır.
Günümüzde pek çok teknoloji, elektrik üretmektedir. Elektrikli aletler, şehir cereyanı vs. incelenmek 
istenen sinyalle ilgisiz “gürültü” kaynakları yaratmakta, sinyal bilgisini kirletmektedir. Sinir sistemi de
elektromanyetik enerji üretmektedir. EEG, NIRS gibi beynin ürettiği elektromanyetik sinyallerin 
incelenmesine dayanan yöntemler için elektromanyetik gürültünün engellendiği izole odalar
kullanılmaktadır. Bu odalar, kayıt alınacak kişinin, analiz sisteminin, uyaran uygulama sisteminin ve



uygulayıcının rahatça sığabileceği büyüklüktedir. Odada elektromanyetik alan yalıtıma ek olarak, 
deneğin dışarıdan gelen gürültülerden etkilenmemesi için ses yalıtımı da bulunmaktadır.     
 
Dilbilim Laboratuarı: 
Sözlü dile ilişkin verilerin toplanması sürecinde sesten yalıtılmış izole odanın ve bu odada ses 
kaydının alınması sırasında kullanılacak mikrofonun özellikleri çok önemlidir. Mikrofonun yüksek
kaliteli, dış sesleri süzme özelliğine sahip olması, verilerin dış seslerden arındırılmış bir ortamda
toplanması,  çözümlemelerin daha sağlıklı ve gerçekçi olmasının ön koşuludur. Bu nedenle, teknik 
ayrıntılar bölümünde sözü edilen özelliklere sahip bir donanıma duyulan gereksinimle izole oda
düzenlenmiş, mikrofon, kulaklık vd. gibi araçlar temin edilmiştir. 
 

Göz Hareketleri Monitorizasyon Cihazı ve Göz Hareketleri Analiz Yazılımı:  
Bu sistem, EEG ve Dilbilim Laboratuvarında kurulmuştur. Görsel uyaranların verildiği bir uyarı
sistemi ile eş zamanlı olarak göz hareketleri kaydedilmektedir. Göz hareketleri, dikkat işlevi, görevin
gerçekleştirilmesi sırasında ilgili beyin alanları hakkında bilgi vermektedir. Sistemle görsel bir görev
sırasında gözlerin görme alanının hangi bölgelerine ne kadar süre ile yöneldiği uyarı ve görev ile eş
zamanlı olarak değerlendirilebilmektedir. Sistem, öncelikli olarak lisansüstü eğitim amacı ile eğitimin 
yanı sıra çeşitli davranış testleri ile göz hareketleri ilişkisinin araştırılmasında kullanılacaktır 
 
 
Server ve Server’a Bağlı Bilgisayarlar (Analiz Laboratuarı): 
Server, altyapı projesi ile temin edilen ve oda sıcaklığını 18-20 derecede sabit sıcaklıkta kalmasını
sağlayan bir klimanın yerleştirildiği ve sadece sunucunun yer aldığı bir odaya yerleştirilmiştir. Altyapı 
projesinde sağlanan ek bütçe ile sunucunun korunaklı bir şekilde muhafazasını sağlayan rack kabineti
içinde server odasına konumlanması sağlanmıştır. Merkezdeki tüm bilgisayarlar sunucu ağına dahil 
edilmiştir. Altyapı projesi kapsamında alınan bilgisayarlardan, workstation özelliği gösteren ve yüksek 
kapasiteli analize imkan verenler, analiz laboratuarına yerleştirilmiştir. Diğer bilgisayarlar merkezin 
diğer laboratuarlarına ihtiyaç dahilinde dağıtılmıştır. Yazılım Programları analiz laboratuarında yer 
alan bilgisayarlara yüklenerek, kullanıma hazır hale getirilmiştir.  
 
 

       c) Teknik Ayrıntılar  

Near Infra Red Spectroscopy (NIRS):  
Optik topografi sistemi olarak adlandırılan bu yöntemin temelinde, kanda hemoglobin 
konsantrasyonlarında gerçekleşen değişikliklerin ölçülmesi ve bu yolla beyinde bir aktivite sırasında
çalışan bölgelerin saptanması bulunmaktadır. NIRS’de görünür ışık yerine, dokulara daha iyi nüfuz 
eden kızılötesine yakın ışık kullanılır. Kızılötesi ışık, dalga boyu görünür ışıktan daha uzun olan bir tür
radyo dalgasıdır. Bu sistem, beynin üst seviyelerinin (serebral korteks)  çeşitli bölgelerindeki oksi-
hemoglobin ve deoksi-hemoglobin değişiklikleri ile toplam kan hacmi değişikliklerinin ölçülmesi ve
verilerin görüntü halinde gösterilmesi amacıyla kızılötesine yakın ışık kullanır. Bu ışık kafatasından
geçerek serebral kortekse ulaşır. Yaklaşık 30 mm derinliğe nüfus eder ve kandaki hemoglobin 
tarafından dağıtılır. Işık kafa derisinin içinden kısmen geri yansıtılır. Geri kafa derisine yansıtılan ışık
serebral korteksle ilgili bilgiler içerir. İlk ışıma noktasından itibaren 30 mm’lik mesafe saptama için
uygundur. 
 
EEG İzole Odası: 
İzole odanın dış boyutu, 2.4 (en) X 3.0 (boy) X 2.3 (yükseklik) metredir. Bu oda en az 20dB oranında 
ses yalıtımı, 0-1000Hz aralığında elektromanyetik yalıtım sağlayacak özellikte malzeme ile



kaplanmıştır. Kendi başına bir oda şeklinde inşa edilen oda zemin haricinde hiçbir yere temas
etmemektedir. Oda içi, yalıtımı etkilemeyecek bir fan sistemi ile havalandırılmıştır. Elektromanyetik 
yalıtım için DC beslemeli LED aydınlatma sistemi kullanılmıştır. Işık şiddeti ayarlanabilmektedir. 
Oda, bağımsız topraklanmıştır. Oda içerisine girecek tüm kabloların yalıtımı sağlanmıştır. Oda giriş
kapısı ve zemini tanımlanan ses-elektromanyetik yalıtım şartlarını bozmayacak yapıdadır.   
 
Dilbilim Laboratuarı: 
Proje kapsamında yürütülecek sözlü dil araştırmaları için %99 oranında sesten yalıtılmış bir izole
odaya gereksinim duyulmaktadır. Bu odada yüksek kalitede ses kaydı alınabilmesi için, ortalama
sinyal gürültü oranının 42 dB olması, sözlü dil verilerinin toplanması sırasında, mikrofon
hassasiyetinin de ortalama 60 dB seviyesinin altına düşmemesi gerekmektedir. Bu amaçla, ses 
hassasiyeti 5 mV/Pa özellikli ve frekans aralığı 40-20000 Hz seviyesinde olan bir adet 
profesyonel masaüstü mikrofon ve bir adet profesyonel yaka mikrofon temin edilmiştir. Proje 
kapsamında toplanan sözlü dil verileri, mikrofonlar aracılığıyla bilgisayara aktarılacak, işlemcisi
yüksek bir bilgisayarda Adobe Audition 3.0 Ses Kayıt ve Analiz Programı ile çözümlenmektedir. 
Sesbilimsel çözümlemelerin yapılabilmesi için, ortalama ses basınç seviyesi 108 dB olan iki adet 
stüdyo tipi kulaklık ile sözdizim, anlambilim ve kullanımbilim gibi diğer dilbilim alanlarındaki
araştırmalar için de bir adet ses kayıt cihazı bulunmaktadır. 
 
Göz Hareketleri Monitorizasyon Cihazı ve Göz Hareketleri Analiz Yazılımı:  
Görsel uyaranların uygulandığı bir uyarı sistemi, görsel uyarılarla eş zamanlı olarak göz hareketlerinin
kaydedildiği bir kayıt sistemi ve göz hareketleri analiz sisteminden oluşmaktadır. Uyarı sistemi, kayıt
sistemine tetik göndermekte, analiz sistemi ile uyarı sırasında ve –varsa- yanıt sırasında gözlerin 
ekranın neresine ne kadar süre ile yöneldiği belirlenmekte, göz hareketlerinin hızı
değerlendirilmektedir.  
 
Server ve Server’a Bağlı Bilgisayarlar: 
Temin edilen server ve bilgisayarların teknik özellikleri : 
HP Server (3T kapasiteli) + switch 
HP Workstation + 19 inç monitör (10 adet) 
 
Yazılım Programları: 
Matlab 7.9 (10 adet yüzer, 1 adet sabit lisans) 
Adobe Photoshop CS5 
SPSS 19.0 
E-Prime-2 ( f MRI extension ile) 
Presentation Research License 
 
 

   NOT: Verilen kesin rapor bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, kesin rapor Komisyon onayından 
sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte sunulacaktır.  

 
 
 


