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Özetçe— Geleneksel psikometrik testler ile bireylerin zeka 
düzeyinin (IQ) belirlenmesi uzun süre tartşma konusu olmuştur. 
Bununla birlikte son yllardaki noröfizyolojik çalşmalarda IQ ile 
beyin dalgalarnn ilişkisi üzerinde durulmaktadr. Özellikle 
birçok çalşma IQ sonuçlaryla Uyarlmş Potansiyel sinyalleri 
arasndaki ilişkiyi araştrmaktadr. Bu çalşmada İşitsel 
Uyarlmş Beyin Potansiyel sinyallerinden biri olan P300 sinyali 
ile IQ test sonuçlar arasndaki ilişkiyi araştrmştr. Proje 
kapsamnda, katlmclarn IQ seviyelerini ölçmek için Raven 
Standart Progresif Matrisler (RSPM) testi katlmclara 
uygulanmştr. Ayrca, P300 sinyalinin elde edilmesi için 
Elektroensefalografi (EEG) cihazyla Oddball İşitsel Uyaran 
Modeli katlmclara uygulanmştr. Sinyallerin kaytlar MP150 
sistemiyle alnmş olup P300 sinyali eldesi MATLAB Sinyal 
İşleme modülüyle sağlanmştr. Verilerin ilişkilendirilmesinde 
Biyoistatistik analiz yaplmştr. 

Anahtar Kelimeler— P300, IQ, Oddball Paradigmas 

Abstract—The determination of the intelligence quotient (IQ) of 
individuals with traditional psychometric tests has been a topic of 
discussion for a long time. However, in recent years 
neuropsychological studies have focused on the relationship 
between IQ and brain waves. In particular, many studies have 
investigated the relationship between Evoked Potential signals 
and IQ results. In this study, we investigated the relationship 
between the P300 signal, one of the Auditory Evoked Potential 
signals, and the IQ test results. Within the scope of the project, 
the Raven Standard Progressive Matrices (RSPM) test was used 

to measure participants' IQ levels. In addition, to obtain the P300 
signal, the Oddball Auditory Stimulus Model participant was 
applied by Electroencephalography (EEG) device. Signals are 
received by the MP150 system and the P300 signal is provided by 
the MATLAB Signal Processing module. Biostatistical analysis 
was performed with the data associated. 
 

Keywords—P300, IQ, Oddball Paradigm 

I. GİRİŞ 
Bilişsel performanstaki bireysel farkllklar IQ testleri 

sayesinde ölçülebilmektedir [1]. Raven Standart Progresif 
Matrisler (RSPM) testi de bir IQ testi olup bireylerin problem 
çözme, hesaplama, aritmetik işlemler açsndan bilişsel 
performans düzeyinin belirlemede kullanlmaktadr [2]. Ayn 
zamanda RSPM testi genellikle zekânn genel faktörlerinin iyi 
bir göstergesi olan tümevarm akl yürütme mantğyla 
kurulmuş sözel olmayan bir testtir [1].  

Galton'un19.yüzyln sonlarnda zeka ve tepki süresi 
arasndaki öncü çalşmasndan bu yana birçok araştrmac zeka 
düzeyi ile tepki süresi arasndaki korelasyonu araştrarak, 
zekann biyolojik temelleriyle ilgili veri elde etmeye 
çalşmaktadr [6]. 

EEG sinyalleri ve zekâ düzeyinin ilişkilendirilmesi üzerine 
yaplan çalşmalarda iki yöntem benimsenmiştir [3]. İlkinde, 
katlmclar uzun süre problemlerle uğraşr ve bu karmaşk 

978-1-5090-2386-8/16/$31.00 ©2018 IEEE 



8-10 Kas ım 2018 /  Gazi  Magosa /  KKTC

220

problemler çözülürken katlmclarn beyin aktiviteleri 
incelenir. İkinci yaklaşmda ise basit bir uyaranla (ses,şk gibi) 
beyin uyarlr ve dar bir zaman aralğnda katlmcnn beyin 
aktivitesi gözlemlenir [3].İkinci yaklaşm Olay İlişkili 
Potansiyel (ERP/OİP) ile ilgilidir.Zekâ ve Olay ilişkili 
Potansiyeller (OİP) ile ilgili çalşmalar OİP tepe gecikmelerinin 
IQ ile korele olduğunu göstermiştir [4]. OİP çalşmalarnda 
sklkla uyaranlarn farkl olaslklarla verildiği oddball 
paradigmas kullanlmaktadr [6]. 

OİP’lerden en sk çalşlan P300 sinyali bir uyaran 
karşsndan beynin o uyarana tepki olarak oluşturduğu sinyaldir 
ve uyarandan yaklaşk 300ms sonra oluşmaktadr [10].P300 
sinyali oluştuğunda süreğen EEG sinyalinde yalnzca birkaç 
mikro voltluk potansiyel değişimi oluşturur [9]. Oddball 
paradigmas ve sinyal işleme yöntemleriyle ile P300 sinyalli 
belirginleştirilir. 

Bireysel farkllklarda P300 latans zihinsel fonksiyonlarla 
ilişkilendirilir. Spesifik olarak daha ksa gecikmeler üstün 
performansla ilişkilendirilir [6]. Özellikle, üstün yetenekli 
çocuklar, ortalama IQ seviyesindeki çocuklarla 
karşlaştrldğnda P300 dalga formunda daha ksa gecikmeler 
tespit edilmiştir [6]. P300 genliği ise algsal işleme 
kapasitesinde bireysel farkllklarn ve bilgi aktarm gücünün 
zihinsen yeteneğe ne kadar katkda bulunabileceği incelenmek 
istendiğinde kullanlabilir [4]. 

Bu çalşmada, Raven Standart Progresif Matrisler (RSPM) 
testi araclğyla ölçülen performanslar ile P300 sinyallerinin 
genlik ve latanslar karşlaştrlarak, EEG sinyalleri-IQ 
ilişkisinin araştrlmas amaçlanmştr. P300 sinyallerinin genlik 
ve latans değerlerini bulmak için MATLAB Sinyal İşleme 
yöntemi kullanlmştr. 

II. MATERYAL VE METOD 

A. Katlmclar  
Proje katlmclar Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden 

oluşmakta olup eğitim gördükleri branşlara göre Saysal Grubu 
(Grup 1, n=14), Genel Yetenek Grubu (Grup 2, n=6),Sözel 
Grubu (Grup 3, n=16), olarak katagorize edilen 14 erkek, 14 
kadn toplamda 28 katlmcdan oluşmaktadr. Katlmclar 18-
24 yaş aralğnda, nörolojik ve psikolojilik bir rahatszlğ ve 
kronik bir hastalk öyküsü bulunmayan bireylerden seçilmiştir. 
Ayrca katlmclarn RSPM testi hakknda daha önce hiçbir 
deneyime sahip olmamasna dikkat edilmiştir. Çalşma için etik 
onay alndktan sonra, her katlmcya proje hakknda bilgi 
verilerek Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu imzalatlarak 
onaylar alnmştr. RSPM testi proje ekibi tarafndan 
alnmştr. 

B. Zihinsel Yeteneklerinin RSPM Testi ile Ölçülmesi 
RSPM Testi, görsel-mekansal alg, görselleştirme, 

kategorik değişim, çalşma belleği, inceleme ve genel 
yetenekleri ölçer. RSPM testi, her birinde on iki soru bulunan  
5 set şeklinde (A, B, C, D ve E) düzenlenmiştir. Her soruda 
eksik bir şekil bulunmaktadr.Seçeneklerdeki formlardan biri 
bu eksik şekli tamamlar. İlk iki sette (A ve B), alternatif 
şekiller alt ve sonraki ( C, D ve E) setlerde alternatif şekiller 
sekiz adettir. Testin zorluk seviyesi birinci setten beşinci sete 
ve her setin ilk sorusundan sonuncusuna doğru artar. 

RSPM'deki sorularn nitelikleri birbiriyle bağlantldr. Bu 
nedenle testin uygulanmasnda katlmcnn test sorularnn 
srasyla çözülmesi gerektiği belirtilmiştir [8]. 

C. Nörofizyolojik Kaytlarn Kayt Yöntemleri 
Bu projedeki fizyolojik sinyaller, Erciyes Üniversitesi Tp 

Fakültesi Fizyoloji Bölümü'nde Biopac MP150 sistemi ve bu 
sistemle uyumlu EEG amplifikatörleri ile kaydedildi (2015). 
Uyaran vermek için Superlab 4 program kullanld.  
Çalşmada ilk olarak IQ performans testi olan RSPM testi 
yapld. RSPM testini tamamlayan katlmc, EEG kayd için 
2.5x3x3 m boyutlarnda açk renkli, elektromanyetik ve ses 
geçirmez bir odaya alnd. Kafa derisi için özel tasarlanan Ag / 
AgCl elektrotlar, katlmclarn kafalarna uluslararas 10/20 
sistemine göre yerleştirildi (Şekil 1). Elektrot ve kafaderisi 
arasnda iletkenliği sağlamak için EEG macunu kullanld. 
Referans noktas sol kulak memesi, topraklama için sağ kulak 
memesine yerleştirilen Ag/AgCl disk elektrotlar kullanld. 

Uyarlmş Potansiyeller, beynin frontal (Fz, Fp1, Fp2), 
santral (Cz), parietal (Pz, P3, P4) ve oksipital (Oz) 
bölgelerinden kaydedildi (Şekil 1). Tüm elektrotlarn dirençleri 
30 kOhm'unaltnda,  yaklaşk 5 kOhm olarak kaytlar alnd. 

EEG kaydna başlamadan önce verilecek sürekli EEG kayd 
1kHz'likörnekleme hz ile alnmştr. Oddball işitsel uyaran 
modelinde katlmc rahatca oturduktan sonra gözlerini 
önündeki bir nesneye sabitlemesi istenmiştir. Test boyunca 
hedef uyaran her duyduğunda sağ/sol elindeki butona basmas 
istenirken, hedef olmayan uyaran ise önemsememesi 
istenmiştir.  İşitsel uyaranlar, 10 ms plato ve 4 ms çkş ve iniş 
süresi olan, 0.05 ms süren seyrek gelen (hedef uyaran,  
2000Hz, 70dB, %20 olaslkl) bip sesi ile tekrarlayan, (hedef 
olmayan/standart uyaran, 1000 Hz 70dB, %80 olaslkl) ton 
patlamasndan oluşan 120 sesten oluşmaktadr. Rastgele 
verilen uyaranlarn arasndaki süre 2 sn'dir.  

 
Şekil. 1. Elektrotlarn katlmcnn kafatasna uluslararas 10/20 sistemine göre 

yerleştirilmesi 

III. ANALİZ  
Bu çalşmada, 4-kanall EEG sinyalinden P300 sinyalini 

elde etmek ve bu sinyalin genlik ve latans değerlerini bulmak 
için MATLAB Sinyal İşleme paketi kullanlmştr. Belirtilen 
prosedürle kaydedilen EEG sinyallerinden (Şekil 3, Şekil 4) 
P300 sinyali elde edildi  (Şekil 3) ve genlik ve latans değerleri 
hesaplanmştr (Şekil 5, Şekil 6) .  P300 dalgalarnn latans ve 
genlik değerleri ve  RSPM testi sonuçlarnn gruplararas 
karşlaştrlmasnda  biyoistatistiksel analizlerde ANOVA ve 
Post hoc Scheffe testleri kullanlmştr. 



8-10 Kas ım 2018 /  Gazi  Magosa /  KKTC

221

Giriş bölümünde bahsedildiği gibi, P300 sinyali bir uyaran 
karşsndan beynin o uyarana tepki olarak yaklaşk 300ms 
sonra oluşturduğu sinyaldir ve EEG bandndan oluşturulan bu 
tepki birkaç voltluktur. Bu tepkinin çok büyük olmamas diğer 
olas fizyolojik sinyallerden (elektromiyogram, 
elektrookulogram vb) etkilenmesine neden olur. Bu yüzden 
uyarann farkl zamanlarda tekrar edilmesiyle oluşan P300 
tepki sinyallerinin ortalamas alnarak aktivitenin varlğ 
belirginleştirilir [9]. 

Katlmclarn EEG sinyallerinden hedef uyaranda, standart 
uyaranda, hedef+standart uyaranda  üretilen P300 sinyallerinin 
ortalamas MATLAB R2018a kullanlarak bulunmuştur (Şekil 
4). 

 
Şekil. 3. Kaydedilmiş EEG sinyalli ve hedef uyarana verilen tepki (butona 
basmak kare dalga oluşturur) sonucu olan bir P300 sinyalinin sakl olduğu  

EEG sinyali kesiti(Biopac-BSL Analysis 4.1) 
 

P300 sinyalinin eldesinden sonra P300 sinyalinin 
genlik ve latans değerleri hesaplanmştr (Şekil 5-Şekil 6). 
1000 ms ile kaydedilen bir EEG sinyalinde, P300 dalgasnn 
yeri, yaklaşk 300 ms sonra (250-650 msn'ler arasndaki 
pozitif dalga) sinyalin tepe noktasdr. Tüm katlmclarn  
P300 sinyalleri 4 ayr kanalda (Fz, Cz, Pz, Oz), hedef, 
standart, hedef+standart versiyonlarnda genlik ve latans 
değerleri bulunmuştur. 

 

 

 
Şekil. 4. Bir katlmcn beynin belli kanalndan hedef (üst-sol), standart(üst-

sağ), hedef+standart (alt-sol) P300 sinyalleri ve hedef ve standart uyaran P300 
sinyallerinin karşlaştrlmas (alt-sağ) 

 
 

Şekil 5: Bir katlmcdan hedef uyarana karş oluşan P300 sinyalinin beynin 
Fz bölgesinde elde edilen latans değeri (X kordinat) 

 

 
 

Şekil 6: Hedef uyarana  karş Fz bölgesinde oluşan P300 sinyalinin başlangç 
genliği (solda) ve bitiş genliği (sağda) (Y koordinat) 

IV. BULGULAR 
A. RSPM Testi Bulgular  

 
Raven testinde gruplar aras anlaml farkln belirlenmesi 

için ANOVA testi uygulanmştr ( TABLO 1). 

PostHocScheffe testine göre; Grup 1-Grup 2 farkldr (p 
<0,000), Grup 1- Grup 3 farkldr (p <0,046). ANOVA testine 
göre RSPM testinde, gruplar arasnda anlaml fark bulundu (F 
= 12.92; p <0.000). PostHocScheffe test sonuçlarna göre; 
Grup 1 ve Grup 2 (p <0.000) ve Grup 3 (0.046) arasnda 
anlaml farklar gözlendi. Grup 1'in RSPM test sonuçlar Grup 1 
ve Grup 3'te anlaml olarak daha yüksektir (Tablo 1). Bu, 
saysal yetenek grubundaki katlmclarn IQ testinde daha 
yüksek yeteneği olduğunu göstermektedir. 

TABLO 1. GRUPLARIN RAVEN TESTININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Gruplarn ve F-p değerleri 
Grup 1 
(n=14) 

Grup 2 
(n=8) 

Grup 3 
(n=6) 

F p 

115,07 ± 13,4 87,62 ± 
8,29 

99,00 ± 5,87 12,92 0,000 

 

B. Uyarlma Potansiyel Bulgular  
 

Uyarlma Potansiyel kaytlarnn genlik değerleri gruplar 
arasnda bölgelere göre ANOVA testi ile karşlaştrld (Tablo 
2, Tablo 3, Tablo 4). Bu karşlaştrmada frontal (F=3,44; 
p<0,048), santral (F=5,11; p<0,014), oksipital (F=3,69; 
p<0,039) bölgelerin hedef uyaranlara karşlk oluşan cevap 
genlikleri; santral bölgede (F=5,99; p<0,007)  standart 
uyaranlara karşlk oluşan cevap genlikleri; santral (F=5,84; 
p<0,008) ve pariyetal bölgelerde (F=3,75; p<0,037) 
standart+hedef uyaranlara karşlk oluşan cevap genliklerinde 
anlaml fark bulundu. 
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PostHoc Scheffe testine göre frontal bölgenin hedef 
uyaranlara karşlk oluşan kaytlarnda Grup 1 ile Grup 3 
arasnda anlaml fark gözlendi (p<0,049). Grup 1’in P300 
genliği, Grup 3’ten anlaml büyük bulundu.Santral bölgede 
hedef uyaranlara karş oluşan P300 genlik değerlerinde Grup 1 
ile Grup 3 (p<0,01) ve Grup 2 ile Grup 3 (p<0,03) arasnda 
anlaml fark gözlendi. Grup 1 ve Grup 2’nin P300 genlikleri, 
Grup 3’den anlaml yüksek bulundu. Grup 3’ün kognitif 
fonksiyonlar Grup 1 ve Grup 2’ye göre daha düşük olduğu 
ifade edilebilir.Frontal-hedef, santral hedef, santral standart, 
antral standart + hedef, parietal standart + hedef, oksipital 
hedef P300 sinyallerinin amplitüdleri Grup 3 de diğer gruplara 
göre düşük bulundu. 

TABLO 2. GRUPLARIN P300 GENLIKLERININ BÖLGELERE GÖRE 
HEDEF UYARANLARDAKI ORTALAMA±SD ‘LERI VE ISTATISTIKSEL 
KARŞILAŞTIRILMASI  

Gruplar ve F-
p değerleri 

Beynin Sinyal Alnan Bölgeleri 
Fz (μV) Cz (μV) Pz (μV) Oz (μV) 

Grup1(n=14) 11,63 ±4,21 13,10 ±3,95 10,90 ±2,84 8,19 ±3,62 
Grup 2 (n=8) 10,61 ±3,39 12,80 ±3,41  9,66 ±3,43 6,27 ±2,90 
Grup 3 (n=6)  6,92 ±2,40  7,95 ±1,34  7,90 ±2,29 4,18 ±1,31 
F  3,44  5,11  3,75 3,69 
p  0,048  0,014  0,037 0,039 

 

TABLO 3. GRUPLARIN P300 GENLIKLERININ BÖLGELERE GÖRE 
STANDART UYARANLARDAKI ORTALAMA±SD‘LERI VE 
ISTATISTIKSEL KARŞILAŞTIRILMASI 

Gruplar ve F-
p değerleri 

Beynin Sinyal Alnan Bölgeleri 
Fz (μV) Cz (μV) Pz (μV) Oz (μV) 

Grup1(n=14) 10,51 ± 4,12 13,76 ±3,48 10,81 ±2,11 4,58 ±1,88 
Grup 2 (n=8) 10,42 ±3,22 13,50 ±3,04 10,31 ±2,69 5,40 ±1,78 
Grup 3 (n=6)  7,74 ±3,85  8,84 ±1,16  8,38 ±2,34 3,87 ±1,95 
F 3,44 5,11 3,75 3,69 
p 0,048 0,014 0,037 0,039 

 
TABLO 4. GRUPLARIN P300 GENLIKLERININ GÖRE BÖLGELERE 

GÖRE STANDART+HEDEF UYARANLARDAKI ORTALAMA±SD ‘LERI 
VE ISTATISTIKSEL KARŞILAŞTIRILMASI 

Gruplar ve F-
p değerleri 

Beynin Sinyal Alnan Bölgeleri 
Fz (μV) Cz (μV) Pz (μV) Oz (μV) 

Grup1(n=14) 9,95 ±4,39 13,58 ±3,53 10,62 ±2,37 4,58 ±1,75 
Grup 2 (n=8) 9,06 ± 4,34 13,10 ±3,08 9,84 ±2,52 5,13 ±1,79 
Grup 3 (n=6) 5,71 ±1,95 8,62 ±0,95 7,62 ±1,24 3,71 ±1,95 
F 3,44 5,11 3,75 3,69 
p 0,048 0,014 0,037 0,039 

 
Frontal bölgede,  hedef uyaran genlikleri, Grup 1 ile Grup 3 

anlaml farkldr (P<0,049).  

Santral bölgede; hedef uyaran genlikleri ;  Grup 1 ile Grup 
3 anlaml farkl (P<0,018), Grup 2 ile Grup 3 anlaml 
farkldr(P<0,048), sandart uyaran genlikleri ise ; Grup 1 ile 
Grup 3 anlaml farkl (P<0,010), Grup 2 ile Grup 3 anlaml 
farkldr (P<0,030),  sandart +hedef uyaran genlikleri ise;  Grup 
1 ile Grup 3 anlaml farkl (P<0,010), Grup 2 ile Grup 3 
anlaml farkldr(P<0,040) 

Pariyetal bölgede, sandart +hedef uyaran genlikleri;  Grup 1 
ile Grup 3 anlaml farkldr (P<0,038). 

Oksipital bölgede,  hedef uyaran genlikleri;  grup 1 ile grup 
3 anlaml farkldr (P<0,0,044).  

Uyarlma Potansiyel kaytlarnn latanslar gruplar arasnda 
bölgelere göre ANOVA testi ile karşlaştrldğnda gruplar 
arasnda anlaml fark bulunmamştr. 

SONUÇ 
Daha yüksek IQlu bireylerin daha ksa P300 latansna sahip 

olduğunu ve bunun da bu bireylerde bilgiyi daha hzl şekilde 
değerlendirdiklerine işaret eden birçok çalşma mevzuttur [5-
10] . Fakat bu çalşmadan bu teze ulaşlamamştr. 

Bu çalşmada, daha büyük frekansl P300 amplitüdü, daha 
yüksek mental yeterlilikle  ile ilişkilendirildi. Bu ilişki, oddball 
paradigmas kullanlan önceki çalşmalarda da bulunmuştur. 

Bu veriler P300'ün bilişsel performansla ilişkili 
olabileceğini ve dolaysyla P300'ün bilişsel işlevi 
değerlendirmede rol oynayabileceğini göstermektedir. Bu da 
IQnun ölçülmesinde alternatif bir yol sunarak özellikle zihinsel 
engelli bireylerin gelişim takibi başta olmak üzere bir çok 
alanda kullanma sunulabilecek bir IQ değerlendirme, takip 
sistemin gelişmesine ön ayak sağlayabilir.  
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