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Özetçe 
Bu araştrmada amaçlanan görsel uyaranlarn algsal bir 
özelliği olan lüminansn duygusal değerlendirme üzerindeki 
etkisinin elektroensefalografi (EEG) kaytlarnda 
gözlemlenmesidir. Çalşmada 25-45 yaş aralğnda 13 sağlkl 
bireyden elde edilen EEG kaytlar kullanlmştr. Bu 
kaytlarn Ksa Zamanl Fourier Dönüşümü (KZFD) ile 
analizi sonucunda elde edilen öz nitelikler istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. İstatistiksel bulgular sonucunda nötr 
görsel uyaranlara ait lüminans düzeyindeki artşn EEG 
aktivitesine yansdğ,  parlak nötr uyaranlar karşsnda 
beyindeki elektriksel aktivitede gerçekleşen ilk 0-200 ms ile 
200-400ms arasndaki karşlaştrlabilir değişim orannn 
orijinal nötr uyaranlardan daha yüksek olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu çalşma konuyla ilgili bir başlangç 
araştrmas niteliğinde olup ilerleyen çalşmalarda lüminans 
düzeyindeki farkllğn beyinde hangi bölge frekans ve 
zamanda nasl bir değişikliğe neden olduğu belirlenmeye 
çalşlacaktr.  
 
Anahtar Kelimeler — EEG; KZFD; lüminans; duygusal 
değerlendirme. 

Abstract 
The aim of this study is to observe  the impact on the 
emotional evaluation of luminance,  which is a perceptual 
feature of visual stimuli from electroencefelography (EEG) 
data recorded. EEG recordings obtained from 13 healthy 
individuals in the 25-45 age range were used in the study. 
Features obtained analysis of these records with Short Time 
Fourier Transform (STFT) are evaluated by statistically. The 
increase in the luminance level of the neutral visual stimuli as 
a result of statistical findings are reflected in the EEG activity, 
when given a bright neutral visual stimuli, comparable rates 

of exchange between the first 0-200 ms and 200-400ms on the 
electrical activity in the brain across the bright neutral stimuli 
to be higher than originally neutral stimulus were observed. 
This study has an initial research on the issue. In the following 
study, the difference in luminance level which regions of the 
brain, frequency and time, it will try to determine what caused 
the change. 

 

Keywords — EEG; STFT; luminance; emotional evaluation. 

 

1. Giriş 
Lüminans, algsal işlemlemenin; duygusal değerlendirme 
(valans) ise enformasyonun kavramsal işlemlenmesinin temel 
unsurlardr. Algsal işlemleme ile kavramsal işlemleme 
arasndaki ilişki bilişsel bilimlerin merak konusudur. Duygusal 
değerlendirmenin görsel uyarann lüminans düzeyinden 
etkilendiği, parlak renklerin koyu renklere göre daha olumlu 
değerlendirildiği bilinmektedir. Ne var ki biri algsal diğeri 
kavramsal olan bu iki işlemleme sürecinin bir biriyle olan 
etkileşiminin altnda yatan beyin dinamiklerini inceleyen 
araştrmaya literatürde rastlanmamştr. Lüminans, verili bir 
alan ve yöndeki aydnlanma yoğunluğu olup birimi cd/ ’ dir. 
Lüminans ölçülebilir bir niteliktir. Parlaklk ise ölçülemez 
alglanablir. Psikofizik ve nörofizyolojik çalşmalar daha 
yüksek lüminansa sahip nesnelerin daha hzl ve doğru şekilde 
işleneceği görüşünü desteklemektedir [1, 2, 3, 4]. 
Kültürleraras çalşmalar valans ile parlaklk değeri arasnda 
güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir [5]. Parlak renkler koyu 
renklerden daha olumlu/ pozitif değerlendirilmektedirler [6]. 
İnsanlar çevredeki her türlü nesne, kelime, resim, ses ve 
korkuya ilişkin spontan bir şekilde değerlendirme yaparlar [7]. 
Görsel bir uyarann duygusal olarak değerlendirilmesini 
(negatif, pozitif ya da nötr olarak değerlendirilmesi) etkileyen 
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en belirgin özellik sahip olduğu içeriktir. Örneğin oyuncak bir 
bebeğin olduğu resim bir ylan resminden daha pozitif bir alg 
yaratacaktr. Bunun yannda parlaklk, doygunluk, ton vb. 
özelliklerin o resmin pozitif ya da negatif olarak alglanmas 
üzerindeki etkisi hakknda fazla bir bilgi yoktur.  Örneğin 
oyuncak bebek resmi daha koyu olduğunda daha negatif 
olarak veya ylan resmi daha parlak olduğunda daha pozitif 
olarak alglanabilirler mi?  
     Yapmş olduğumuz bu araştrmann amac görsel 
uyaranlarn algsal özelliği olan lüminans ile kavramsal bir 
işlemleme süreci olan valans arasndaki ilişkinin EEG 
kaytlarnda gözlemlenen olaya ilişkin osilasyonlar (OİO) 
araclğyla incelenmesidir. OİO beyinde meydana gelen 
değişiklikleri mili saniyeler düzeyinde gösterebilen, içerisinde 
birden çok frekans barndran salnmlardr. Geçmişte 
Uluslararas Duygusal Resim Sistemi (UDRS) 
paradigmas kullanlarak yaplan az sayda OİO çalşmas 
vardr ve bu çalşmalar birbirinden farkl bulgular 
sunmaktadr. Duygusal içerikli uyaranlara verilen valans 
değerleriyle zaman-kilitli teta aktivitesi arasnda ilişki [8], 
negatif valans değeri olan uyaranlarn sol temporal bölgede 
artmş gamma (30-50 Hz) yantn açğa çkardğ [9], pozitif 
içerikli duygusal uyaranlara verilen teta yantlarnn, negatif 
içerikli duygusal uyaranlara verilen teta yantlarndan daha 
yüksek genliğe sahip olduğu, delta frekans spektrumunun, 
yüksek uyarlmşlk düzeyinde, düşük uyarlmşlk düzeyine 
göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir [10]. Geçmişte yaplan 
tüm bu çalşmalarda UDRS veri tabanndan seçilen resimlerin 
içerik değerlendirmesi incelenmiş fakat resimlerin algsal 
özellikleri (parlaklk, renk, dogunluk, ton) dikkate 
alnmamştr. Oysa duygusal değerlendirme, nesnenin algsal 
özelliklerinden ayr değerlendirilemez. Bilgi işlemleme 
sürecinde beyinde meydana gelen değişiklikleri mili saniyeler 
düzeyinde gösterebilen OİO, daha önceki çalşmalar [11] 
şğnda duygusal işlemleme ile algsal işlemleme süreçlerine 
ilişkin bilgi sağlayabilir. Bu nedenle, algsal-kavramsal 
eşleşmenin OİO araclğyla incelenmesi, bu eşleşmenin 
altnda yatan beyin dinamiklerinin anlaşlmas açsndan önem 
taşmaktadr. Yaplan bu çalşma ile valans ve parlaklk 
arasndaki ilişki altnda yatan psikofizyolojik süreçler OİO 
araclğyla incelenmeye çalşlmştr. Bu çalşma bahsedilen 
konu için bir başlangç araştrmas niteliğinde olup ilerleyen 
çalşmalarda daha ayrntl analizler yaplmas 
hedeflenmektedir.   

2. Yöntem 

2.1. Materyal 

Çalşmada kullanlan EEG kaytlar İstanbul Arel Üniversitesi 
Psikofizyoloji Laboratuvar’ nda uzman kişiler tarafndan elde 
edilmiştir. Çalşmada 13 kadn ve erkek sağlkl gönüllü 
kullanlmştr. Katlmc grubu psikiyatrik, ve nörolojik 
hastalk sorunu ya da cilt rahatszlğ olmayan, sinir sistemini 
etkileyen ilaç kullanmayan ve Beck Depresyon Ölçeğinde 
skoru 17 altnda olan gönüllülerden oluşmakta olup hepsine 
demografik bilgi formu doldurtulmuştur. Tüm katlmclarn 
14 farkl elektrot bölgesinden (F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, TP7, TP8, 
P3, Pz, P4, O1, Oz ve O2) ham EEG kaytlar elde edilmiştir. 
Elektrotlar EASYCAP bonesi üzerinde uluslararas 10-20 
sistemine göre yerleştirilmiştir.  Kaytlar 512 Hz örnekleme 
frekansna sahip olup katlmclardan ayrca elektro okülogram 
(EOG) kaytlar da alnmştr. EEG kaytlarnda gözlemlenen 

gürültülerin temizlenmesi için ‘Brain Vision Analyzer’ 
kullanlmştr. 

Çalşmada uyaran olarak 10 adet negatif içerikli resim 
(vahşi hayvanlar, kesilmiş uzuv vb.), 10 adet pozitif içerikli 
resim (sevimli hayvanlar, bebek görüntüleri vb.) ve 10 adet 
nötr içerikli resim (insan yüzleri, ev eşyalar vb.) olmak üzere 
toplam 30 adet resim kullanlmş olup tüm resimler UDRS veri 
tabanndan elde edilmiştir. Duygusal durumlarn görsel 
uyaranlar araclğyla değerlendirilmesi ile ilgili yaplan 
çalşmalarn çoğunda bu veri taban kullanlmaktadr.  
Resimlerin lüminans değeri  ‘Delta OHM HD 2302.0 
Lüminans Ölçer’ cihazyla ölçülmüştür. Photoshop CC 
program araclğyla resimlerin parlaklk dereceleri %100 ile 
%110 orannda arttrlmştr. Çalşmada kullanlan tüm 
programlar MATLAB’ da oluşturulmuş olup istatistiksel 
analizler ise SPSS 22,0 program kullanlarak 
gerçekleştirilmiştir.  

 
Tablo 1: Pozitif/Negatif/Nötr içerikli resimlerin orijinal luminans 

değerleri ile artrlmş luminans değerleri. 

 

2.2. Deney Prosedürü ve Kaytlama 

Bu çalşmada amaçlanan yukarda tablo1 ile ifade edilen farkl 
lüminans değerlerine sahip (orijinal, parlak) ve farkl duygusal 
içerikli görsel uyaranlara (negatif, pozitif ve nötr) beynin 
vermiş olduğu yantlarn EEG kaytlarnda incelenerek 
lüminans düzeyinin duygusal değerlendirme üzerindeki 
etkisinin araştrlmasdr. Bu amaçla 13 kadn ve erkek sağlkl 
katlmcya ait 14 farkl elektrot bölgesinden (F3, Fz, F4, C3, Cz, 
C4, TP7, TP8, P3, Pz, P4, O1, Oz, O2) ham EEG kaytlar 
alnmştr.  Bu kaytlar pozitif, negatif ve nötr içerikli 
resimlerin blok tasarm halinde katlmclara gösterilmesi 
sonucunda elde edilmiştir. Bu aşamada blok tasarmn tercih 
edilme sebebi [11]’ de yaplmş olan çalşmada resimlerin 
rastgele tasarm yerine blok tasarm halinde gösterilmesinin 
daha etkin olduğunun belirtilmesidir. Tasarma göre; tüm 
katlmclar deney srasnda resimlerin gösterileceği 19 inç 
büyüklüğündeki ekrana 1 metre uzaklk mesafesinde oturtulup 
ekrandan srasyla materyal ksmnda bahsedilen 40 (10x4) 
negatif, 40 (10x4) pozitif ve 40 (10x4) nötr resim 1000 ms 
süreyle ve 3-7 saniye uyaran aralklaryla katlmclara ard 
arda gösterilmiştir. Bu işlem parlak ve orijinal resim gruplar 
için ayr ayr tekrar edilmiştir. Tüm işlemler srasnda 
katlmclarn 14 farkl elektrot bölgesinden EEG kayd 
alnmştr. Çalşmann bu aşamasndan sonra Orijinal ve 
Parlak resim uyaranlar kullanlarak elde edilen EEG kaytlar 
ksaca ORİJİNAL ve PARLAK olarak adlandrlacaktr. 
Yukarda açklanan deney prosedürü şekil 1’ de ifade 
edilmiştir. Deney sonunda duygusal değerlendirme/valans ve 
uyarlmşlk düzeylerini belirlemek amacyla her bir resim 
katlmclara tekrar gösterilerek Manikin Kendini 
Değerlendirme Ölçeği uygulanp sonuçlar kaydedilmiştir.  
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Şekil 1: Deney prosedürü. 

2.3. Ön İşleme 

ORİJİNAL ve PARLAK veri tabanlar farkl duygusal içerikli 
görsel uyaranlar (negatif, pozitif ve nötr)  sonrasnda elde 
edilmiş EEG kaytlar olma durumlarna göre; ORİJİNAL-
negatif, ORİJİNAL-pozitif, ORİJİNAL-nötr, PARLAK-
negatif, PARLAK-pozitif, PARLAK-nört olarak 
isimlendirilmiştir. Her bir veri tabannda 13 farkl katlmcnn 
14 farkl elektrot bölgesine ait EEG kaytlar bulunmaktadr. 
Elde edilen tüm veri tabanlarndaki EEG kaytlar her elektrot 
bölgesi için görsel uyarann geldiği andan önceki 500 ms ve 
sonraki 1000 ms olmak üzere toplam 1500 ms uzunluğundaki 
zaman dilimlerine (epok) ayrlmştr (şekil 2). EEG kaytlar 
çok fazla gürültü barndran işaretler olmas sebebiyle bu 
işaretlerde genlik farkllklar ortaya çkabilmektedir. Bu 
nedenle her bir epok ortalamas sfr olacak şekilde yeniden 
ölçeklendirilmiştir. 
 

                 
Şekil 2: EEG kaytlarnn zaman dilimlerine ayrştrlmas. 

 
    13 farkl katlmcnn 14 farkl elektrot bölgesine ait 1500 
mili saniye uzunluğunda epoklardan oluşan veri tabanlarnn 
her bir elektrot bölgesine ait tüm epoklarn ortalama güç 
grafikleri elde edilmiştir. Bu grafikler incelendiğinde epok 
ortalama güç değerlerinin uzamsal anlamda en iyi 
gözlemlendiği beyin bölgeleri parietal ve oksipital bölgeler 
olarak belirlenmiştir. Bu bilgi şğnda yapmş olduğumuz 
çalşmada parietal ve oksipital bölgelerde bulunan 6 farkl 
kanala ait EEG kaytlar veri taban olarak kullanlmştr (P3, 
Pz, P4, O1, Oz, O2).        

2.4. Ön İşleme 

Uzamsal analiz sonras yaplan zaman ekseni analizinde her 
bir veri tabannda (ORİJİNAL-negatif, ORİJİNAL-pozitif, 
ORİJİNAL-nötr, PARLAK-negatif, PARLAK-pozitif, 
PARLAK-nört) bulunan 13 farkl katlmcnn her biri için 6 
farkl kanala ait tüm epoklarn ortalamas alnmştr. Zaman ve 
frekans ekseninde ayn anda ayrntl analiz yaplabilmesi için 
elde edilen epok ortalamalarna KFZD uygulanmştr. KZFD 
için en uygun pencere hanning pencere olarak belirlenmiştir. 
Pencere boyutu ise 256 örnek uzunluğunda seçilmiştir. KZFD 
sonucunda elde edilen spektrumlar zaman ve frekans 
ekseninde uzman kişi tarafndan önceden belirlenen 2 farkl 

zaman aralğ ve beş farkl frekans bandna ( = 0-200ms, 
=200-400ms, delta=0.5-4Hz, teta=4-8Hz, alfa=8-13Hz, 

beta=13-30Hz, gama=30-50Hz) ayrştrlmştr. T1 ve T2 
uyaran geldikten sonraki zaman aralklardr. Bu işlemdeki 
amaç bilişsel işlemler srasnda gözlemlenen OİO’ lar 
incelenerek EEG işaretinde meydana gelen erken ve geç 
bileşenlerin karşlaştrlabilmesi ve EEG de gözlemlenen 
belirgin değişimlerin daha anlaşlr olarak incelenebilmesidir. 
Beş farkl frekans band için  ve  zaman aralklarna ait 
her bir duygusal durum için güç değerleri srasyla pozitif1, 
negatif1 nötr1, pozitif2, negatif2, nötr2 olarak hesaplanmştr. 
Bu işlemin ardndan bu ortalama güç değerlerinin birbirleri ile 
oranlarna ait katsaylar; 

=Pozitif1/Negatif1, =Pozitif1/Nötr1, =Negatif1/Nötr1, 
=Pozitif2/Negatif2, =Pozitif2/Nötr2, =Negatif2/Nötr2, 
=Pozitif1/Pozitif2, =Negatif1/Negatif2, =Nötr1/Nötr2 

 
öz nitelik olarak elde edilmiştir. Bu öz nitelikler tablo 2 ile 
ifade edilmiştir. Tablodaki her bir katsay 13 farkl kişiye ait 
oransal değerden oluşmakta ve boyutlar  vektör 
uzunluğundadr. Tablo 2 yukarda belirtilen beş ayr frekans 
band için (delta, teta, alfa, beta, gama) ayr ayr 
oluşturulmuştur.  
 
 

 
Şekil 3: Akş Diyagram. 

 
Tablo 2: Her bir veri tabannn beş farkl frekans bölgesi için 

ayr ayr elde edilmesi gereken öz nitelikler. 
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    Bu ksma kadar gerçekleştirilen tüm işlemler şekil 3 ile 
verilen akş diyagramnda ifade edilmiştir. 

2.5. İstatistiksel Analiz 

Bu ksmdaki amacmz ORİJİNAL ve PARLAK veri gruplar 
için ayr ayr elde etmiş olduğumuz öz niteliklerin istatistiksel 
anlamda karşlaştrlmas ve sonuçlarn değerlendirilmesidir. 
Bu amaçla tablo 2 de ifade edilen öz nitelikler ayrntl olarak 
incelenmiş ve vektörel uzunluğundaki oransal 
öz nitelik değerinin üç farkl frekans band için (delta, alfa ve 
beta) PARLAK veri gruplarnda ORİJİNAL veri gruplarndan 
daha büyük olduğu gözlemlenmiştir. Bu gözlemin istatistiksel 
açdan anlam kazanabilmesi için p1, p2 ve p3 öz nitelikleri 
öncelikli olarak SPSS program ile analiz edilmiştir. Analiz 
öncesinde yapmş olduğumuz gözlemden yola çkarak p1, p2, 

 öz niteliklerinin üç farkl frekans bandna ait (delta, alfa ve 
beta),  uzunluğundaki vektörel değerleri birleştirilerek 

 uzunluğunda yeni vektörel öz nitelik veri kümeleri 
ORİJİNAL ve PARLAK veri gruplar için ayr olarak elde 
edilmiştir ( tablo 3). 
 

Tablo 3: SPSS analizi için oluşturulan yeni öz nitelik veri 
kümeleri ve uzunluklar. 

 
 
    Tablo 3’ deki ORİJİNAL ve PARLAK veri gruplarna ait 

 vektörel uzunluğundaki yeni öz nitelik veri kümeleri 
arasndaki ilişkinin istatistiksel anlamda analiz edilebilmesi 
için bu verilere SPSS program kullanlarak ANOVA ve 
Independent T Test uygulanmştr. ANOVA test; 2 
Durum(ORİJİNAL, PARLAK) X 3 Uyaran( , 

, ) için uygulanmş olup elde edilen sonuca 
göre F(1;38)=291,76; p<0.05 gruplar arasnda anlaml bir fark 
olduğu görülmüştür. Farkn hangi gruplar arasnda olduğunu 
belirlemek için independent t-test uygulanmş ve p3_yeni 
değerleri için orijinal ve parlak grup arasnda anlaml bulunan 
bir farkllk olduğu görülmüştür (p=0.009<0.05). 

3. Deneysel Sonuçlar 
İstatistiksel analiz bölümünde elde edilen sonuçlara göre 
orijinal ve parlak veriler arasnda  değerleri için 
anlaml bir farkllk olduğu gözlemlenmiştir. Yani katlmc 
grubun anlaml saylacak çoğunluğunda  oransal öz 
nitelik değeri PARLAK veri gruplarnda ORİJİNAL veri 
gruplarndan daha büyük değer almaktadr.  katsays 
farkl frekans bantlarna ait  vektörel uzunluğundaki p3 
katsaylarnn birleşmesinden meydana gelmektedir. 

=Nötr1/Nötr2 katsays ise KZFD sonucunda elde edilen 
spektrumdaki 0-200ms ve 200-400ms zaman aralklarna ait 
Nötr1 ve Nötr2 duygusal durumlar için elde edilen ortalama 
güç değerlerinin oranlanmas sonucunda elde edilen katsay 
değeridir. Bunun anlam; parlak nötr uyaranlar karşsnda 
beyindeki elektriksel aktivitede gerçekleşen ilk 0-200 ms ile 
200-400ms arasndaki karşlaştrlabilir değişim orannn 
orijinal nötr uyaranlardan daha yüksek olduğudur. Yani nötr 
uyaranlarn lüminans düzeyindeki artş EEG aktivitesine 
yansmakta ve parlak nötr görsel uyaranlar karşsnda EEG’ de 

gözlemlenen erken ve geç beyin aktiviteleri arasndaki oransal 
değişim orijinal nötr görsel uyaranlar karşsndaki değişimden 
daha yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. Ayrca yaplan 
çalşma sonuçlarna göre bu değişim uzamsal olarak parietal 
ve oksipital bölgelerden elde edilen kaytlarda frekans olarak 
ise delta, alfa ve beta frekans bantlarnda daha iyi 
gözlemlenmiştir. Yapmş olduğumuz bu çalşma konuyla ilgili 
bir başlangç araştrmas olup ilerleyen çalşmalarda daha 
ayrntl analizler gerçekleştirilecektir. Araştrma sonuçlarnn 
konuyla ilgili elektro fizyolojik çalşmalarda lüminans etkisi 
gibi önemli bir parametreyi yönteme dahil ederek literatürde 
önemli bir boşluğu dolduracağ ve algsal-kavramsal 
işlemlemenin altnda yatan nöral süreçlerin anlaşlmasna 
önemli katk sağlayacağ düşünülmektedir. 
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