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Özgeçmiş: 

Tıp öğrenimini İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra aynı fakültenin 

Fizyoloji Anabilim Dalı’nda "Elektroansefalogramdaki Hareketle İlgili Yavaş Potansiyel Kaymalarında 

Hareketin Lateralitesi, Güçlük Derecesi ve Öğrenilme Sürecine Bağlı Değişimler" başlıklı teziyle 

Fizyoloji uzmanlığını ve Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nde “Analysis of EP-

EEG Variabilities: A parametric approach” başlıklı teziyle Biyomedikal yüksek lisansını tamamlamıştır. 

DAAD, NATO ve Alexander von Humboldt Vakfı burslarıyla Erol Başar, Scott Makeig, John Polich ve 

Christoph Herrmann’ın laboratuvarlarında konuk araştırmacı olarak çalışmıştır.  İstanbul Üniversitesi 

Elektro-Nöro-Fizyoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, İ.Ü. Sinirbilim lisansüstü programları ve İ.Ü. 

Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı’nın kuruluşunda yer almıştır. Beyin 

Araştırmaları Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir ve çeşitli dönemlerde dernek başkanlığını 

yürütmüştür. 2009-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü 

görevini üstlenmiştir. Halen, İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda çalışmakta ve yanı sıra 

İ.Ü. Sinirbilim lisansüstü programlarında ders vermekte ve tez yönetmektedir. Kognitif süreçlerin 

elektrofizyolojik ve multimodal nörogörüntülenmesine yoğunlaşan çalışmalarına, İstanbul 

Üniversitesi Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı-Nörogörüntüleme Birimi’nde 

devam etmektedir.  

 

Konuşma Başlığı:  

İnsan Beyninin İşlevsel Organizasyonunun Elektrofizyoloji ve Nörogörüntüleme Yöntemleriyle 

Araştırılması 

Merkezi sinir sistemi (MSS) aktiviteleri, mekanda mikro-devrelerden, yerel ve büyük ölçekli ağlara 

uzanan, zamanda ise milisaniye ölçeğindeki elektro-kimyasal aktivitelerden, saniyeler süren metabolik 

ve hemodinamik ve daha uzun süreli plastik süreçlere uzanan geniş bir zaman-mekan yayılımı gösterir. 

Öte yandan MSS devrelerinin spesifik olaylara karşı oluşturduğu yanıtlar, bu çok ölçekli organizasyonun 



o sırada sahip olduğu içsel (intrensek) bir bağlam içinde ortaya çıkar. Bu çerçevede, beyin işlevleri 

aşağıdan yukarı (bottom-up) ve yukarıdan aşağı (top-down) sinyallerin karşılaşması ve etkileşimini 

içerir. Beynin işlevsel organizasyonunun anlaşılabilmesi, bu farklı ölçeklerin ve intrensek ve olaya ilişkin 

aktivitelerin birbiriyle ilişkilerinin çözümlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu son derece zor problemde, 

organizmanın davranışıyla en yakından ilintili olan makroskopik ölçekteki aktivitelerin güvenilir ve 

kapsamlı ölçümü ve bunların modeller vasıtasıyla daha detay ölçeklerdeki etkinliklerle ilişkilendirilmesi 

büyük önem taşır.  

Makroskopik ölçekte, Elektroensefalogram (EEG) ile büyük nöron popülasyonlarının toplam elektriksel 

aktivitesi ölçülebilmekte, sinyalin doğru akım bileşeniyle toplam nöral eksitasyon/inhibisyon düzeyi 

hakkında fikir edinilirken, çeşitli frekanslardaki salınımlar ise nöron gruplarının senkronizasyon 

özelliklerini yansıtmaktadır. Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRG) gibi makroskopik 

nörogörüntüleme teknikleriyle, nöral aktiviteye ikincil olarak ortaya çıkan metabolik veya 

hemodinamik değişimlerin mekânsal koordinatlarını oldukça güvenilir şekilde ortaya koymak 

olanaklıdır. Beynin dinlenim durumunda saptanan fonksiyonel bağlantısallıklar  (connectivity) ve 

yapısal ve difüzyon ağırlıklı MRG (dMRG) görüntüleri ise beyinde uzun vadede ortaya çıkan plastik 

değişimleri ortaya koymaktadır.   

Yukarıda açıklanan çerçeve içinde, EEG ile işlevsel beyin sinyallerinin zamanda, fMRG ile mekanda 

lokalizasyonuna ve zaman-mekanda lokalize edilen süreçlerin (segregasyon) spektral özellikleri ve 

senkronizasyon örüntüleri aracılığıyla tümleştirilmesine (entegrasyon) yönelik araştırmalarımızdan 

örnekler sunulacaktır.    

 

 

 

 

 

 

 


