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Özetçe  
 
Reaksiyon süresi hedef uyarann ortaya çkmas ve deneğin 
motor cevab arasndaki süre olarak tanmlanr. Psikoloji ve 
diğer disiplinlerde kognitif fonksiyonlarn incelenmesinde 
skça kullanlan bir yöntemdir. Yaplan çalşmada hazrlanan 
uyar sistemiyle öğrencilerin snav öncesi ve sonras belli bir 
uyarana reaksiyon sürelerinin ve buna bağl olarak dikkat 
durumlarnn değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Çalşma 
Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği birinci. snfta 
öğrenim gören 30 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Deneklere Labview programnda hazrlanan görsel 
uyaranlara hedef cevap geldiğinde düğmeye basma görevi 
verilmiştir. Kaytlar snav öncesi ve sonras alnmştr.  Ön test 
ve son test skorlar doğrultusunda reaksiyon süresi istatistiksel 
testle araştrlmş snav öncesi durumda uyaranlara verilen 
reaksiyon süresinin snav sonrasna göre daha hzl olduğu 
gözlenmiştir. Sonuç olarak snav öncesi öğrencilerin dikkat ve 
odaklanmalarnn pozitif stresin bir etkisi olarak snav sonras 
duruma göre daha yüksek olduğu söylenebilir. 
 
Abstract 
 
Reaction time that is the period between the emerging of the 
target stimulus and the subject’s motor response is an 
important and informative tool in the study of cognitive ability 
in psychology and other disciplines.In this study we proposed 
to evaluate attention level of students before and after an exam 
via a designed stimulus system. The study conducted on 30 
individuals that are studying at first class at Erciyes 
University department of Biomedical Engineering. The 
participants were responded to press a button in target stimuli 
in a block diagram prepared in Labview. The experiment 
repeated before and after exam. Reaction time evaluated 
between groups via statistical analysis. The RT was faster, 
before exam compared to after exam results. In conclusion we 
assume that the alertness and focusing are higher before exam 
as an effect of positive stress compared the after exam 
condition.   
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1.Giriş 
 
Dikkat; algnn karar vermenin ve performansn kalitesini ve 
etkinliğini belirleyen,  bilinçli ya da bilinçsiz olarak 
farkndalğn belirli bir nesne, hareket aktivite durum olay ya 
da olgu üzerine odaklanmasdr [1]. Dikkatin yapsnda 
zihinsel bir uyarlmşlk hali ve seçme işlemleri vardr. Zihin 
dş dünyadan gelen uyarclar almaya hazr hâldedir, 
uyarclar fark eder ve karş karşya olduğu büyük miktardaki 
uyarclar arasndan amacna uygun olanlar seçer. Bu süreci 
yönlendiren unsur “dikkat” mekanizmasdr [2]. Dikkat birçok 
disiplinde incelenen önemli bir parametredir. Çeşitli 
hastalklarda ya da uyku, ilaç etkisi, stres, snav kaygs gibi 
durumlarda bireylerin dikkatini ölçmeye yönelik birçok 
çalşma yaplmş ve dikkatin kişilerin kognitif 
fonksiyonlarnn incelenmesinde önemli bir faktör olduğu 
vurgulanmştr [3].   
 
Literatürde dikkatin ölçülmesi için elektroensefalagrafi (EEG), 
elektrokardiyografi (EKG) gibi nörofizyolojik yöntemler [4], 
pozitron emisyon tomografisi (PET), fonksiyonel yakn kzl 
ötesi spektroskopisi (fNIRS), fonksiyonel manyetik rezonans 
görüntüleme (fMRI) gibi nörogörüntüleme yöntemleri skça 
kullanlmaktadr [5]. Bunlarn yan sra kişilerin farkl 
uyaranlara karş reaksiyon süresinde gözlenen değişikliklerde 
dikkatin ölçülmesinde kullanlan önemli yöntemlerdendir [6].    
Reaksiyon süresi (RS) uyarann başlamas ve deneğin motor 
cevab arasndaki süre olarak tanmlanr ve bireylerde sürat ve 
karar verme etkinliğini gösteren bir performans ölçütüdür [7]. 
RS yaş, eğitim düzeyi, alkol ve nikotin, antrenman düzeyi, 
uyaran cinsi gibi etkilere bağllk gösterdiğinden [8] çalşma 
grubu oluşturulurken tüm bu özellikler göz önüne alnarak 
çalşmada homojen bir grup oluşturulmuştur.  
 
Literatürde uzun süreli dikkat, seçici dikkat, değişken dikkat 
ve bölünmüş dikkat gibi farkl durumlarda RS belirlenmesi 
için birçok görev (n-back, go/no go, işitsel-görsel oddball 
paradigmas vs.) kullanlmştr [9]. RS bu görevlerin zorluğu 
karmaşklğ uzunluğuna önemli ölçüde bağldr. Yaplan 
çalşmada kolay, hzl, uygulanabilir yeni bir görsel uyar 
sistemi Labview programyla tasarlanmştr. Bu sistem ile bir 
grup öğrenciden snav öncesi ve sonras olmak üzere iki farkl 
odaklanma seviyesinde RS kaytlar alnmştr. Daha sonra bu 
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kaytlar istatistiksel olarak incelenerek öğrencilerin snav 
öncesi ve sonras dikkat düzeylerinin reaksiyon süreleri 
üzerinde nasl bir etki oluşturduğunu belirlemek 
amaçlanmştr. 
 
  
2. Yöntem 
 
2.1.Katlmclar  
 
Çalşma, Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 
birinci snfta öğrenim gören 30 sağlkl birey üzerinde 
gerçekleştirilmiş olup kaytlar Erciyes Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi'nde alnmştr. Çalşma kapsamnda bir 
grup öğrenciden snav öncesi ve snav sonras reaksiyon süresi 
kaytlar alnarak, bireylerin reaksiyon süreleri arasnda 
anlaml bir ilişki olup olmadğ araştrlmştr. Kaytlar NI 
LabVIEW Öğrenci Sürümü'nde tasarlanan dikkat testi 
simülasyon devresi ile alnmştr.  
 
2.2.Görev  
 
Kaytlar için öğrencilere bir şk yayan diyot (IYD) ve bir 
düğmeden oluşan Şekil 1‘deki simülasyon gösterilmiştir ve 
teste başlamadan önce hedef ve standart uyaranlar öğretilerek 
sadece hedef uyaran geldiğinde düğmeye basmalar 
istenmiştir. Daha sonra teste başlanmş ve bu görsel uyaranlara 
verdikleri cevaplar kayt altna alnmştr. 
 

                  
  

Şekil 1: IYD ve düğmenin ekranda gösterimi   
 
 2.3.Metod         
                                                                     
Kayt boyunca katlmclara 60 koyu yeşil renkli (standart) ve 
20 açk yeşil renkli (hedef) olmak üzere toplam 80 uyaran (iki 
hedef ard arda gelmeyecek şekilde) 0,5 saniyelik düzenli 
aralklarla rastgele srada gösterilmiştir. Katlmclardan ise 
hedef uyaran gördüklerinde ekrandaki düğme simülasyonuna 
basmalar, hedef olmayan uyaran ise önemsememeleri 
istenmiştir. Çalşma yaplrken öğrencilerin dikkate bağl 
reaksiyon süresi değişimlerini gözlemlemek için tasarlanan 
devre Şekil-2’ de verildiği gibidir. RS ölçümü için bu devre 
tasarmnda öncelikle bir uyaran dizisi oluşturulmuştur. Bu 
dizi lojik sfr ve lojik bir ifadelerinden oluşmaktadr. Bu 
ifadelere bağl olarak IYD’un standart ya da hedef uyaran 
olarak yanmas kontrol edilmiştir. Devrenin bir sonraki 
aşamasnda iki farkl tick count kullanlmştr. Bunlardan 
birincisi uyarann verildiği zaman, ikincisi ise bireyin cevap 
verdiği zaman kaydedecek şekilde tasarlanmştr. Hedef 
uyarann gelmesiyle katlmc düğmeye basmşsa bu işlem 

esnasnda geçen süre RS olarak belirleneceği için bu koşulun 
sağlandğ durumlarda iki tick count arasndaki zaman fark 
alnarak her bir uyaran için bireylerin reaksiyon süreleri 
hesaplanmştr. Bu işlem bir for döngüsü içerisine alnarak 80 
kez tekrar edilmesi sağlanmştr. Görevi tamamlayan 
öğrencilerin reaksiyon süresi verileri bir diziye aktarlmş ve 
sonuçlar bir dönüştürücü ile metin dosyas formatnda  
kaydedilip analiz edilmiştir.   
  
 

 
 
 

Şekil 2: Tasarlanan dikkat testi devresi blok diyagram 
 

Kaytlarn alndğ ortam gürültüden yaltlmş ve dikkat 
dağtc unsurlar ortadan kaldrlmştr. Testin süresi optimum 
şekilde tutularak dikkat dağnklğna neden olmas 
engellenmiştir. Gönüllüler üzerinde snav öncesi ve sonras 
alnan veriler bağml örneklem T-testi ile karşlaştrlmştr.   
 
3. Sonuçlar 
 
Kaytlardan elde edilen sonuçlarn değerlendirilmesinde 
bağml örneklem T-testi kullanlmştr. Elde edilen sonuçlar 
Tablo 1'de sunulmaktadr. Buna göre katlmclarn ortalama 
reaksiyon süreleri (ORS) ayr ayr değerlendirilmiş ve snav 
öncesi ve sonras RS skorlar arasnda anlaml farkllklar 
aranmştr.   
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Tablo 1: İstatistik sonuçlar 
                                   
 Snav öncesi Snav sonras t p 

ORS (ms) 590,2± 331.9 712.2± 400.14 3,529 0,001 

 
Analiz sonuncunda, gruplarn ortalama reaksiyon süreleri 
arasnda anlaml farkllk bulunmuştur (p<0.05).  Bireylerin 
snav öncesi ortalama reaksiyon süreleri snav sonras ortalama 
reaksiyon sürelerinden anlaml düşük bulunmuştur (σ=0.001).  
Bu verilerden elde edilen bulgular neticesinde snav sonras 
kişilerde ortalama cevap verme süresinde anlaml bir miktar 
artş olduğu gözlenmiştir. Bu durum olumlu stresin bir 
göstergesi olabilir. 

                        

            
Şekil 3: Snav öncesi ve sonras reaksiyon süreleri 

  
 
4.Tartşma 
 
Yaplan çalşmada tasarlanan sistem ile öğrencilerin snav 
öncesi ve sonras uyaranlara verdikleri cevaplar reaksiyon 
süresi olarak kaydedilmiş ve bu kaytlar incelendiğinde iki 
durum arasnda anlaml farkllklar gözlenmiştir. 
Katlmclarda snav sonras gözlenen uzun reaksiyon süreleri 
dikkatlerinin snav öncesi duruma göre daha az olduğu 
şeklinde yorumlanmştr. Literatürde bu sonucu destekler 
nitelikte çalşmalar yaplmş ve uzayan reaksiyon süresinin 
azalmş dikkatin göstergesi olduğu belirtilmiştir [10]. Snav 
öncesi gözlenen ksa reaksiyon süresi snav öncesi 
yoğunlaşmş dikkatten kaynaklanabilir. Aslnda bu durum 
pozitif stresle ilişkilendirilebilir. Çalşma literatürde kontrol 
altna alnabilen belirli dozdaki stresin bireylerin 
performansn olumlu yönde etkilediğini belirten çalşmalar 
doğrular niteliktedir [11].  
 
Reaksiyon süresi, psikoloji ve diğer disiplinlerde bilişsel 
fonksiyonlarn incelenmesinde kullanlan önemli bir çalşma 
yöntemidir. Farkl özellikle kognitif fonksiyonlar etkileyen 
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu (DEBH), 
Şizofren, otizm gibi hastalklarda kişilerin belli uyaranlara 
verdikleri RS, farkl görevlerde gösterdikleri RS değişimleri 
incelenerek bu özelliklerin hastalklar için önemli bir endotip 
olduğu vurgulanmştr [12]. Yaplan çalşmalarda reaksiyon 
süresi incelemeleri için katlmclara en basitten en karmaşğa 
birçok görev verildiği gözlenmiştir. Taskn uzunluğu, zorluğu, 
sürekli ya da seçici olmas reaksiyon süresini en çok etkileyen 
faktörler olmuştur [14]. Yaplan çalşmada katlmclarn RS 
Labview programnda tasarlanan görsel seçici dikkate dayanan 
kolay, hzl bir uyaran sistemiyle ölçülmüştür. Tasarlanan 

sistem katlmclarn uzun süreli ve karmaşk görevlere uygun 
olmayan DEBH, bipolar bozukluk, şizofren gibi hastalklarda 
kognitif fonksiyonlarn incelenmesinde alternatif bir görev 
olarak önerilebilir. 
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