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Ö Z E T 

A m a ç : F izyoloj ik b i r uyaran o larak kabul e d i l e n kısa süreli m o t o r 

a k t i v i t e n i n el becer i hızı üzer ine o l a n etk is in in sağ ve sol el t e r c i h l i 

lerde incelenmesid i r . 

G e r e ç ve Y ö n t e m l e r : Çalışmaya, yaş ortalaması 1 9 . 6 9 ± 1.87 yıl 

o l a n 6 2 kız, 4 0 erkek, t o p l a m 1 0 2 g ö n ü l l ü öğrenci alınmıştır. El ter

c ih i E d i n b u r g h I n v e n t o r y O l d f i e l d Testi ve Geschvvind p u a n l a m a 

sına g ö r e değerlendir i lmiş ve O'dan k ü ç ü k değerler sol el terc ih l i 

o larak kabul edilmiştir. El becer i hız süresi (EBHS) ö l ç ü m ü iç in A n -

nett tahta ç u b u k hareket testi kullanılmıştır. Sürenin u z u n olması, 

el becer i h ı z ı n ı n yavaş o lduğunu göstermiştir. M o t o r akt iv i te öncesi 

( M A Ö ) ' n d e her iki e l in EBHS'si 5'er kez A n n e t t testi i le ö l ç ü l e r e k 

k o n t r o l değerler e l d e edilmiştir. A y n ı işlemler m o t o r akt iv i te sonrası 

( M A S ) ' n d a d a tekrarlanmıştır. M o t o r akt iv i te olarak 1 0 0 m mesafe 

koşusu yaptırı lmıştır. 

Bulgular: D e n e k l e r i n 85 (54 kız, 31 e r k e k l ' i n i n sağ el t e r c i h l i , 1 7 

(8 kız, 9 erkek) 's in in ise sol el t e r c i h l i o lduğu görülmüştür. Cinsiyet 

ayr ımı y a p ı l m a d a n EBHS değerleri M A Ö ve M A S ' d e sağ el t e r c i h l i 

lerde 8.86 ± 0 . 0 9 saniye v e 8 . 4 4 ± 0 . 0 8 saniye olarak, sol el ter

c i h l i l e r d e d e 9.21 ± 0 . 1 0 saniye v e 8.51 ± 0 . 1 4 saniye; p < 0 . 0 1 , 

p < 0.01 o larak azalma göstermiştir. C ins iyete göre incelendiğinde 

sağ/sol el t e r c i h l i l e r d e M A S ' d e h e m kız h e m d e e r k e k gruplar ında 

EBHS kısalmıştır. B u n a g ö r e , EBHS ile cinsiyet arasında istatistiksel 

olarak anlaml ı b i r ilişki saptanmamıştır. Azalan EBHS'nin cinsiyet 

f a k t ö r ü n d e n bağımsız o lduğu anlaşılmıştır. 

Sonuç: 1 0 0 m koşusu g ib i yapı lan kısa sürel i m o t o r a k t i v i t e n i n h e m 

sağ h e m d e sol el t e r c i h l i l e r d e el becer i h ız ın ı poz i t i f y ö n d e etk i le

diği, b u n u n m u h t e m e l e n f i z y o l o j i k uyaran o larak u y g u l a n a n m o t o r 

a k t i v i t e n i n z ih insel uyanıkl ık ve d i k k a t i arttırdığı, bu e t k i n i n cinsiyet 

f a k t ö r ü ve el t e r c i h i n d e n bağımsız o lduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel lateralite, motor aktivite 
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ÖZET 

Amaç: Fizyolojik bir uyaran olarak kabul edilen kısa süreli motor 
aktivitenin el beceri hızı üzerine olan etkisinin sağ ve sol el tercihli
lerde incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, yaş ortalaması 19.69 ± 1.87 yıl 
olan 62 kız, 40 erkek, toplam 102 gönüllü öğrenci alınmıştır. El ter
cihi Edinburgh Inventory Oldfield Testi ve Geschwind puanlama
sına göre değerlendirilmiş ve O'dan küçük değerler sol el tercihli 
olarak kabul edilmiştir. El beceri hız süresi (EBHS) ölçümü için An-
nett tahta çubuk hareket testi kullanılmıştır. Sürenin uzun olması, 
el beceri hızının yavaş olduğunu göstermiştir. Motor aktivite öncesi 
(MAÖ)'nde her iki elin EBHS'si 5'er kez Annett testi ile ölçülerek 
kontrol değerler elde edilmiştir. Aynı işlemler motor aktivite sonrası 
(MAS)'nda da tekrarlanmıştır. Motor aktivite olarak 100 m mesafe 
koşusu yaptırılmıştır. 

Bulgular: Deneklerin 85 (54 kız, 31 erkeklinin sağ el tercihli, 17 
(8 kız, 9 erkekl'sinin ise sol el tercihli olduğu görülmüştür. Cinsiyet 
ayrımı yapılmadan EBHS değerleri MAÖ ve MAS'de sağ el tercihli
lerde 8.86 ± 0.09 saniye ve 8.44 ± 0.08 saniye olarak, sol el ter
cihlilerde de 9.21 ± 0.10 saniye ve 8.51 ± 0.14 saniye; p < 0.01, 
p < 0.01 olarak azalma göstermiştir. Cinsiyete göre incelendiğinde 
sağ/sol el tercihlilerde MAS'de hem kız hem de erkek gruplarında 
EBHS kısalmıştır. Buna göre, EBHS ile cinsiyet arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Azalan EBHS'nin cinsiyet 
faktöründen bağımsız olduğu anlaşılmıştır. 

Sonuç: 100 m koşusu gibi yapılan kısa süreli motor aktivitenin hem 
sağ hem de sol el tercihlilerde el beceri hızını pozitif yönde etkile
diği, bunun muhtemelen fizyolojik uyaran olarak uygulanan motor 
aktivitenin zihinsel uyanıklık ve dikkati arttırdığı, bu etkinin cinsiyet 
faktörü ve el tercihinden bağımsız olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel lateralite, motor aktivite 
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SUMMARY 

Objective: Investigating the effect of 

short term motor activity as a stimulator 

on mental attention by measuring hand 

skill in right and left hand preference. 

Material and Methods: A total of 102 

volunteered subjects included in this study 

(40 male, 62 female). The mean age of 

study group were 19.69 ± 1.87. Hand 

preference was assessed by Edinburgh 

Inventory Oldfield test with Geschwind 

Scores. Hand scores smaller than zero was 

considered to be left handed. Hand skill 

rate time (HSRT) was measured by Annett 

peg moving test. The long hand skill rate 

time considered as slow hand skill. Before 

motor activity (BMA) HSRT were meas

ured by Annett peg moving test for each 

left/right hands at five times for evaluating 

control values. After motor activity (AMA) 

same procedure was done. A hundred me

ter dash was applied as a motor activity. 

Results: 85 subjects were right handed 

(54 female, 31 male) and 17 subjects were 

left-handed (8 female, 9 male). Without 

gender difference, BMA and AMA HSR 

were 8.86 ± 0.09 sn and 8.44 ± 0.08 sn 

in right-handers and 9.21 ± 0.10 sn and 

8.51 ± 0.14 sn in left-handers which were 

both gain rapidity istatistically (p< 0.001, 

p < 0.001). According to gender differ

ence HSR were also gained rapidity for 

both right and left-handers in males and 

females AMA. It was shown that hand skills 

were not affected by genders. 

Conclusion: Short term motor activity as 

100 m dash was positively affected hand 

skill rate in both right and left-handers 

probably due to stimulating subject's 

mental awareness and attention. This 

was not depending on gender and hand 

preference. 

Key Words: Functional laterality, motor 

activity 

GİRİŞ 

Primer motor korteksin el ve parmaklarla 

ilgili bölgesinin hemen önünde yer alan 

premotor alan beyin cerrahlarınca el beceri 

alanı olarak tanımlanmaktadır (1). Bu bölge 

zedelendiğinde el beceri yeteneği kaybol

maktadır (apraksi) (2,3). Premotor korteks-

te yer alan ve elin hareketlerini yöneten öz

gül kaslar doğrudan primer motor korteks 

ile bağlantılıdır. Premotor korteks ayrıca in-

direkt olarak bazal ganglionlar, talamus ve 

primer motor korteks ile eş güdümlü olarak 

ince motor aktiviteleri düzenleyen karma

şık bir sistem oluşturmaktadır (2). 

Beyin sapında yer alan retiküler formasyon 

(RF)'a kas iğciğinden, eklem ve tendonlar-

dan çok sayıda afferent uyarı ulaşmak

tadır. Periferden gelen uyarılar kortekse 

iletilirken, bu uyarı yollarından ayrılan bir 

yan dal RF'ye hareketle ilgili bilgileri iletir. 

RF'de talamus ve serebral korteksi uya

ran "çıkıcı retiküler aktive edici sistem" 

adı verilen özel nöronal bir yol vardır (4). 

Motor aktivite sırasında oluşan uyarılar 

spinoretiküler yollarla RF'ye ulaşarak onu 

uyarmaktadır. Bu bölgede aynı zamanda 

uyanıklık merkezi yer almaktadır. RF uya

rıldığında uyuyan bir denek anında uyan

makta, zedelenmesi halinde sürekli uyku 

ve koma hali görülmektedir (5). Ayrıca, 

serebral motor korteksten ve duysal kor-

teksten, frontal korteksten, hipotalamus-

tan, bazal ganglionlar ve serebellumdan 

alt merkezlere iletilen efferent uyarılar bir 

yan dal ile RF'ye ulaşmaktadır. Buna göre 

RF, motor aktivite sırasında hem perifer

den gelen afferent hem de perifere giden 

efferent yollar tarafından uyarılmaktadır. 

Son yıllarda motor aktivite ile uyanıklık 

ve farkındalık arasındaki ilişki spor yapan 

kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda öne 

çıkarılmıştır (6). 

Literatürde motor hareketlerin RF'yi uyar

dığı, buna bağlı olarak uyanıklık ve farkın-
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dalığın güçlendiği ifade edilmektedir (7-

11). Ancak, literatürde motor aktivitenin 

el beceri hızı üzerine etkisini el tercihi ve 

cinsiyet faktörünü dikkate alarak bir çalış

manın yapılmadığı dikkatimizi çekmiştir. 

Bu nedenle fizyolojik uyaran olarak kısa 

süreli motor aktivitenin sağ el ve sol el 

tercihlilerde el beceri hızı üzerine etkisi

ni, cinsiyet faktörünü de dikkate alarak, 

eş zamanlı olarak incelemek çalışmamızın 

amacını oluşturmuştur. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Araştırma, Başkent Üniversitesi Etik Kuru

lunun (KA07/19) onayı alınarak, Helsin

ki Deklerasyonu (2008) etik kurallarına 

uyularak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 

katılacak öğrencilere anket uygulanmıştır. 

Öğrencilerin yaş, cinsiyet bilgileri, beden 

ağırlığı ve boy ölçümleri deney formuna 

işlenmiştir. İlaç, alkol, kahve ve sigara ba

ğımlıları, düzenli spor yapanlar, uyku so

runu yaşayanlar, ortopedik kusuru olanlar 

çalışma dışı bırakılmıştır. Beden kitle in

deksi (BKİ)= 20-24 kg/m2 arasında bulu

nan sağlıklı yaşları 17-26 yıl (19.69 ± 1.87 

yıl) olan 40 (%39.2) erkek; 62 (%60.8) kız, 

toplam 102 sağlıklı gönüllü öğrenci araştır

maya alınmıştır. Öğrencilere deney proto

kolü açıklanarak imzalatılmıştır. Deneyler 

laboratuvar ortamında saat 10.00-11.00 

arasında gerçekleştirilmiştir. El tercihi (do

minant el) 10 soru içeren Edinburgh Inven

tory Oldfield (12,13) testi ile saptanmıştır. 

Geschvvind skoruna göre 0'dan küçük de

ğerler sol el tercihli (solak) kabul edilmiştir 

(14-16). El beceri hızı Annett tahta çubuk 

hareket testi ile saptanmıştır (17). 

Deneyde İzlenen Yol 

El becerisinin ölçüldüğü aparatın orijinal 

boyutları Şekil 1'de görülmektedir (13). 

Uygulama sırasında aparatın uzun kenarı 

masanın kenarına paralel şekilde düz bir 

zemin üzerine yerleştirilmiştir (Şekil 1). 

Teste alınan kişi ayaktadır ve yüzü düze

neğin uzun kenarına dönüktür. Yapılan her 

denemede 10 çubuğun yer değiştirmesinin 

hatasız olması sağlanmış, çubuğun düşürül

mesi hata sayılarak deney yeniden yapıl

mıştır. Çubuklar yakındaki sıradan uzaktaki 

sıraya tek tek taşınmıştır. Sağ el sağdan sola 

doğru, sol el ise soldan sağa doğru çalış

mıştır. Denemeler farklı ellerle arka arkaya 

yapılmıştır, (sağ-sol-sağ-sol-sağ-sol-sağ-sol 

veya sol-sağ-sol-sağ-sol-sağ-sol-sağ). Her el 

için toplam 5 kez uygulanmıştır. Başlangıç 

eli kişi tarafından seçilmiştir. Zaman ölçü

mü, kişinin ilk çubuğa değmesinden son 

çubuğu bırakması arasındaki süre olarak 

saptanmıştır. Bu ölçüm için 1/100 saniye 

duyarlı dijital saat kullanılmıştır. Uygula

ma "Hazır, şimdi, başla" komutuyla baş

latılmıştır. Testte elde edilen bilgiler kayıt 

formuna yazılmıştır. Motor aktivite Öncesi 

(MAÖ) el beceri hızı süresi (EBHS) kont

rol değerleri elde edilmiştir. Motor aktivite 

olarak 100 m mesafenin yavaş tempoda 

koşulması istenmiştir. Bu süre kronometre 

ile saptanmıştır. Koşma işleminin ardından, 

hiç bekletilmeden, aynı yöntem ile EBHS 

ölçülerek motor aktivite sonrası (MAS) 

değerler elde edilmiştir. İstatistiksel olarak 

MAÖ (kontrol) ve MAS değerleri karşılaş

tın I m ıştır. 

o o o o o o o o o o -

o o o o o o o 

Şekil 1. Tahtadan yapılmış Annett el beceri test düze
ninin orijinal boyutları görülmektedir. Tahta çubukla
rın boyutları 0.9 x 8.1 cm'dir (17). 
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İstatistiksel Analiz 

Bulguların oluşturduğu veri setinin ista

tistiksel değerlendirilmesinde; bağımlı 

iki grup t-testi (eş yapma t-testi), ba

ğımsız iki grup t-testi (Student's t-testi), 

Fisher Exact test, Pearson korelasyon 

katsayısı ve tekrarlanan ölçümler var-

yans analizi yöntemleri kullanılmıştır. 

İstatistiksel analizlerdeki varsayımlar; 

Levene'nin grup varyanslarının homo

jenlik testi, Shapiro-Wilk normal dağılı

ma uyum testi ve Mauchly'nin küresellik 

testi ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar or

talama standart sapma (SS) ve p değer

leri olarak ifade edilmiştir. Test sonuçları 

p < 0.05 düzeyi için istatistiksel açıdan 

anlamlı kabul edilmiştir. İstatistiksel ana

lizler, SPSS 13.0 istatistik paket programı 

(SPSS 13.0, Chicago İL, ABD) ile gerçek

leştirilmiştir. 

BULGULAR 

Öğrencilerin 85 (sağlak)'inin sağ el tercih

li (E= 3 1 ; K= 54), 17 (solak)'sinin sol el 

tercihli (E= 9; K= 8) olduğu görülmüştür 

(Tablo 1). MAÖ'si elde edilen EBHS de

ğerleri kontrol değerler olarak kabul edil

miştir. Motor aktivite olarak yaptırılan 100 

m mesafe koşusu ortalama 43.58 ± 4.02 

saniye'de (57.81-34.52 saniye) tamam

lanmıştır. 

Cinsiyet ayrımı yapılmadan EBHS üzerine 

motor aktivitenin etkisi değerlendirildiğin

de; sağ el tercihlilerde (sağlaklarda) EBHS, 

MAÖ (kontrol) = 8.86 ± 0.09 saniye, 

MAS= 8.44 ± 0.08 saniye olarak, sol el 

tercihlilerde (solaklarda) EBHS, M A Ö = 

9.21 ± 0.10 saniye, MAS= 8.51 ± 0.14 

saniye olarak saptanmıştır (Tablo 2). Cin

siyet ayrımı yapılmadan MAS saptanan 

EBHS hem sağ el hem de sol el tercihliler

de, kontrol değerlere göre hız kazanmıştır 

(p< 0.001, p < 0.001). 

Cinsiyet ayrımına göre, EBHS üzerine mo

tor aktivitenin etkisi değerlendirildiğinde 

ise; sağ el tercihli kızlarda sağ EBHS; MAÖ 

(kontrol)= 8.99 ± 0.12 saniye, MAS= 

8.56 ± 0.11 saniye, sol el tercihli kızlarda 

sol EBHS; MAÖ (kontrol)= 9.13 ± 0.16 

saniye, MAS= 8.52 ± 0.20 saniye olduğu 

ve her iki el tercihlilerde sürenin kısaldığı 

görülmüştür (Tablo 3). MAÖ (kontrol) ile 

MAS değerleri arasındaki fark her iki el 

için istatistiksel açıdan önemli bulunmuş

tur (p< 0.001, p < 0.001). 

Sağ el tercihli erkeklerde sağ el EBHS; 

MAÖ (kontrol)= 8.62 ± 0.14 saniye, 

MAS= 8.25 ± 0.14 saniye olup, sol 

el tercihli erkeklerde sol EBHS; MAÖ 

(kontrol)= 9.29 ± 0.14 saniye, MAS = 

8.51 ± 0.20 saniye olarak sürenin kısal

dığı, el becerisinin hız kazandığı görül

müştür. MAÖ (kontrol) ile MAS değerleri 

arasındaki fark her iki elde de istatistiksel 

açıdan önemli bulunmuştur (p< 0.001, 

p < 0.001) (Tablo 4). 

Kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasın

da EBHS bakımından farkın olup olmadığı 

MAÖ (kontrol) ile MAS ölçülen değerler 

ayrı ayrı karşılaştırılarak araştırılmıştır. Sağ 

el ve sol el tercihli kız ve erkek öğrenci

lerin, MAÖ (kontrol) ve MAS değerlerinin 

birbirine çok yakın olduğu, aralarında is

tatistiksel açıdan anlamlı bir farkın bulun

madığı saptanmıştır (Tablo 5). 

Cinsiyet ayrımı yapılmadan sağ el tercih

li kişilerin MAÖ (kontrol) sağ EBHS'leri = 

8.86 ± 0.09 saniye; aynı kişilerin sol 

EBHS'leri = 9.85 ± 0.12 saniye saptanır

ken; MAS'de sağ EBHS= 8.44 ± 0.08 sa

niye, sol EBHS= 9.39 ± 0.12 saniye ola

rak bulunmuştur. Aralarındaki farkın p < 

0.001, p < 0.001 olarak anlamlı olduğu 

görülmüştür. Sağ el tercihli kişilerde sağ el 

hem MAÖ (kontrol) hem de MAS'de sol 

ele göre EBHS bakımından daha üstün 

saptanmıştır (Tablo 6). 
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Sol el tercihlilerde EBHS; MAÖ (kontrol de

ğerler) sağ el = 9.62 ± 0.18 saniye; sol el = 

9.21 ± 0.10 saniye bulunurken; MAS'de 

sağel= 8.93 ± 0.23 saniye; sol el= 8.51 ± 

0.14 saniye bulunmuştur. EBHS her iki elde 

kısaldıysa da, bu kısalmanın sol elde daha 

fazla olduğu görülmüştür. Aralarındaki fark 

p < 0.05, p < 0.05 olarak anlamlı bulun

muştur (Tablo 6). 

El tercihine göre EBHS'ler karşılaştırıldığında 

sağ el tercihlilerin gerek MAÖ (kontrol) ge

rekse MAS'de sol el tercihlilere göre EBHS 

Tablo 1. El tercihlerinin cinsiyete göre dağılımı. 

Kısa Süreli Motor Aktivitenin El Beceri Hızı Üzerine Etkisi 

süresinin daha kısa olduğu, sağlak kişilerin el 

becerisi bakımından solaklardan daha üstün 

olduğu görülmüştür (Tablo 6). 

Hem cinsiyet farkı gözetilmeden hem 

de cinsiyet farkı gözetilerek yapılan in

celemelerde kısa süreli motor aktivitenin 

EBHS üzerine etkisinin olumlu olduğu 

görülmüştür. Kısa süreli motor aktivitenin 

hem sağ el tercihlilerde (sağlaklarda) hem 

de sol el tercihlilerde (solaklarda) EBHS 

süresini kısaltığı, el becerisinin hız kazan

dığı saptanmıştır. 

Cinsiyet 

Kız 

Erkek 

Toplam 

Sağ el tercihli ler Sol el tercihli ler Toplam 

n % n % n % 

54 63.53 

31 36.47 

85 100 

8 47.05 

9 52.95 

17 100 

62 

40 

102 

60.78 

39.22 

100 

Tablo 2. Cinsiyet ayrımı yapılmadan motor aktivite öncesi (kontrol) ve sonrasına ait el beceri süreleri. 

Sağ el tercihl i ler ( n = 85) Sol el tercihli ler ( n = 17) 

Sağ el motor aktivite 
öncesi (kontrol) 

(saniye) 

8.86 ± 0.09 

Sağ el motor aktivite 
sonrası 
(saniye) 

8.44 ± 0.08 

Sol el motor aktivite 
öncesi (kontrol) 

(saniye) 

9.21 ± 0.10 

Sol el motor aktivite 
sonrası 
(saniye) 

8.51 ± 0.14 

Tablo 3. Kız öğrencilerde motor aktivite öncesi (kontrol) ve motor aktivite sonrasında el beceri süreleri. 

Kız 

Sağ el tercihl i ler ( n = 54) 

Sağ el motor aktivite 
öncesi (kontrol) 

(saniye) 

8.99 ± 0.12 

Sağ el motor aktivite 
sonrası 
(saniye) 

8.56 ± 0 . 1 1 * * * 

Sol el tercihli ler ( n = 8) 

Sol el motor aktivite 
öncesi (kontrol) 

(saniye) 

9.13 ± 0.16 

Sol el motor aktivite 
sonrası 
(saniye) 

8.52 ± 0.20*** 

•p< 0.001, sağ ve sol el tercihlilerde motor aktivite öncesi ve sonrası el beceri sürelerinin karşılaştırılması. 

Tablo 4. Erkek öğrencilerde motor aktivite öncesi (kontrol) ve motor aktivite sonrasında el beceri hız süreleri. 

Erkek 

Sağ el tercihl i ler ( n = 31) 

Sağ el motor aktivite 
öncesi (kontrol) 

(saniye) 

8.62 ± 0.14 

Sağ el motor aktivite 
sonrası 
(saniye) 

8.25 ± 0.14*** 

Sol el tercihli ler ( n = 9) 

Sol el motor aktivite 
öncesi (kontrol) 

(saniye) 

9.29 ± 0.14 

Sol el motor aktivite 
sonrası 
(saniye) 

8.51 ± 0.20*** 

*p< 0.001, sağ el ve sol el motor aktivite öncesi ve sonrası el beceri sürelerinin karşılaştırılması. 
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Tablo 5. Cinsiyete bağlı olarak motor aktivite öncesi (kontrol) ve sonrasında elde edilen el beceri hızı 

değerlerinin karşılaştırılması. 

Motor aktivite öncesi el beceri hızı (kontrol) 

n = 102 

Motor aktivite sonrası el beceri hızı 

n = 102 

Sağ el tercihliler - el tercihliler - Sol el Sağ el tercihliler - Sağ 

saniye saniye 

Erkek 

(n= 54) 

x ± S ? 

8.99±0.12 

(n= 31) 

x ± S s 

8.62±0.14ad 

(n= 8) 

x ± S ? 

9.13±0.16 

(n= 9) 

* ± S X 

9.28 ±0.14 ad 

(n= 54) 

x ± S S 

8.56±0.11 

(n= 31) 

x ± S s 

8.25+0.14 ad 

(n= 8) 

x ± S 5 

8.52±0.2 

(n= 9) 

x ± S, 

8.51 ±0.20 ad 

ad: Anlamlı değil. 

Tablo 6. El tercihine göre cinsiyet farkı olmadan aynı kişilerin motor aktivite öncesi (kontrol) ve sonrasında 

saptanan sağ/sol el beceri hız değerlerinin karşılaştırılması. 

Sağ el tercihlilerde 

n = 85 

Sol el tercihlilerde 

n = 17 

(kontrol) 

saniye 

Sağ Sol 

8.86 ± 0.09 985 ±0.12— 

sonrası 

saniye 

Sağ Sol 

8.44 + 0.08 9.39 ±0.12— 9.62 

(kontrol) 

saniye 

Sağ Sol 

± 0 . 1 8 9.21 ±0.10-

sonrası 

saniye 

Sağ Sol 

8.93 ± 0.23 8.51 ± 0.14-

•p< 0.05, * " * p < 0.001 

Tablo 7. El tercihlerine göre kız ve erkek öğrencilere ait bulguların karşılaştırılması. 

Motor aktivite öncesi el beceri hızı (kontrol) 

n = 102 

Motor aktivite sonrası el beceri hızı 

n = 102 

Kız 

(n= 54) 

8.99 ±0.12 

Erkek 

(n= 31) 

8.62 ± 0.14 

Kız 

(n= 8) 

9.13+0.16 

Erkek 

(n= 9) 

9.28 ± 0.14 

ad (p= 0.062) ad (p= 0.460) 

Kız 

<n= 54) 

8.56 ±0.11 

Erkek 

(n= 31) 

8.25 ± 0.14 

ad (p= 0.085) 

Kız Erkek 

(n= 8i (n= 9ı 

8.52 ± 0.2 8.51 ± 0.20 

ad (p= 0.987) 

Tablo 8. Annett tarafından hazırlanan yaşlara göre el beceri süreleri tablosu (17). 

< 3.9 

3.9-4.2 

4.3-4.8 

4.9-5.2 

5.3-5.8 

Ortalama (sn) 

24.3 

21.7 

19.1 

17.2 

15.7 

SD 

4.5 

3.6 

2.7 

2.4 

1.7 

Ortalama (sn) 

26.3 

23.4 

20.6 

18.6 

17.0 

SD 

5.0 

4.2 

3.5 

2.7 

2.3 

5.9-6.5 
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Tablo 8. Annett tarafından hazırlanan yaşlara göre el beceri süreleri tablosu (17) (devamı). 

Yaş (yıl, ay) 

6.6-7.5 

7.6-8.5 

8.6-9.5 

9.6-10.5 

10.6-11.5 

11.6-12.5 

12.6-13.5 

13.6-14.5 

14.6-15.5 

15.6-16.5 

16.6-17.5 

17.6-18.5 

18.6-19.5 

19.6-24.11 

25.0-29.11 

30.0-34.11 

35.0-39.11 

40.0-44.11 

45.0-49.11 

50.0-54.11 

5 0 . 0 + 

Sağ el 

Ortalama (sn) 

12.8 

11.9 

10.9 

10.4 

10.0 

9.7 

9.6 

9.3 

9.2 

9.1 

9.0 

8.9 

8.9 

8.8 

8.8 

8.9 

9.0 

9.2 

9.4 

9.6 

9.8 

SD 

1.3 

1.1 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

0.9 

0.9 

0.9 

0.8 

0.8 

0.8 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

1.0 

1.0 

1.1 

Sol el 

Ortalama (sn) 

13.9 

12.9 

11.8 

11.3 

10.9 

10.5 

10.3 

10.0 

9.9 

9.8 

9.7 

9.6 

9.6 

9.5 

9.5 

9.6 

9.7 

9.9 

10.2 

10.4 

10.7 

SD 

1.8 

1.6 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.1 

1.1 

1.1 

1.2 

1.2 

1.2 

Bold yazılmış rakamlar çalışmaya katılanların yaş grubuna ait değerleri göstermektedir. 

Tablo 9. Çalışma bulgularımızın aynı yaş grubuna ait Annett (17) değerleri ile karşılaştırılması. 

Yaş grupları 
(yıl.ay) 

16.6-17.5 

17.6-18.5 

18.6-19.5 

19.6-24.1 

25.0-29.1 

Annett'in bulguları 

Sağ el 
Ort.±St. sapma 

(sn) 

8.9 ± 0.8 

8.9 ± 0.8 

8.8 ± 0.9 

8.8 ± 0.9 

8.9 ± 0.9 

Sol el 
Ort.±St. sapma 

(sn) 

9.6 ± 1.0 

9.6 ± 1.0 

9.5 ± 1.0 

9.5 t 1.0 

9.6 ± 1.0 

Yaş gruplar 

(yıl.ay) 

17-18 

18-19 

19-20 

20-24 

25-26 

Çalışmamıza ait bulgı 

ı Sağ el 
Ort.±St. sapma 

(sn) 

9.1 ± 0.9 

8.9 ± 0.9 

9.2 ± 0.9 

8.9 ± 1.7 

8.7 ± 1.2 

ılar 

Sol el 
Ort.±St. sapma 

(sn) 

9.9 ± 1.0 

9.7 ± 1.1 

9.8 ± 1.1 

9.7 ± 1.6 

9.3 ± 0.4 

TARTIŞMA zindelik, dikkat ve farkındalık mekaniz-

Motor aktivitenin santral sinir sistemi m a l a r ı m güçlendirdiği bildirilmiştir (8-

(SSS)'ne etkisi, son yıllarda sporcular üze- 10). Bu bilgilerden yararlanılarak motor 

rinde yapılan çalışmalarda öne çıkmıştır, aktivitenin el becerisi üzerindeki etkisi 

Fiziksel aktivitenin zihinsel uyanıklık, 100 m mesafe koşusundan sonra hem 
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sağ hem de sol el tercihli kişilerde ince

lenmiştir. Bu kısa mesafe oldukça yavaş 

tempoda (ortalama 43.58 ± 4.02 sani

ye) koşulmuştur. Koşunun yavaş tem

poda uygulanmasının amacı, egzersiz 

sırasında oluşacak metabolik faktörlerin 

çalışma dışında tutulmasıdır. Çünkü kısa 

mesafe koşusunda kasların ani ener

ji ihtiyacı, kasta hazır bulunan fosfogen 

enerji sistemi tarafından sağlandığından, 

organizmada metabolik değişikliklerin 

olmayacağı belirtilmiştir (18). Diğer taraf

tan beyin sapında yer alan RF, periferden 

gelen çok sayıda afferent duyu yolları 

tarafından uyarılmaktadır. Bu alan aynı 

zamanda hareketle ilgili üst merkezler

den gelip perifere giden efferent motor 

yollardan da yan dallar almaktadır (19). 

Çıkıcı retiküler aktive edici sistem duysal 

ve motor uyarıları, talamustan kortekse 

ileterek uyanıklık, dikkat ve farkındalığı 

arttırmaktadır (8-10,20). Primer motor 

korteksin hemen önünde bulunan pre-

motor alan, el ve parmakları yöneten "el 

beceri alanı" olarak tanımlanmaktadır 

(1,3,21). Zedelendiğinde el beceri yete

neği kaybolmaktadır (1,19,21). Bu alan, 

ellerin ince motor hareketlerini düzen

lerken bazal ganglionlar, talamus ve pri

mer motor korteks ile birlikte çalışan eş 

güdümlü karmaşık bir sistemi aktive et

mektedir. Uyguladığımız fizyolojik uyara

nın etkisinin metabolik yoldan değil, SSS 

üzerinden gerçekleştiği düşünülmüştür. 

Buna bağlı olarak, kısa süreli motor akti-

vitenin el becerisinde oluşturduğu olum

lu etki SSS üzerinden gerçekleşmiştir 

(3,9,18,19,20). Bulgularımızda cinsiyet 

ayrımı yapılmadan her iki elin EBHS'leri 

MAÖ (kontrol) ve MAS'de karşılaştırıldı

ğında motor aktivitenin olumlu etkisi ol

duğu saptanmıştır (Tablo 2). 

El beceri hızının cinsiyet faktöründen 

bağımsız olduğu; ki-kare testi ile ilişki

nin anlamsız olmasından ve bağımsız iki 

grup t-testi ile cinsiyetlere göre MAÖ 

(kontrol) ve MAS değerleri arasında fark 

bulunmamasından anlaşılmıştır (Tablo 

7). Annett, yaşa göre belirlediği EBHS 

değerlerinde cinsiyet faktörüne yer ver

memiştir (17) (Tablo 8). İlginç olarak, 

el tercihinin de cinsiyetten bağımsız 

olduğu daha önceki çalışmamızda sap

tanmıştır (22). Diğer taraftan, reaksiyon 

zamanının cinsiyet faktöründen ba

ğımsız olduğu Silverman tarafından da 

bildirilmiştir (23). Çalışmamızda dikkat 

çeken diğer bir bulgu da, sol el tercih

li hem kız hem de erkek öğrencilerde 

MAS sol EBHS değerlerinin 8.52 ± 0.20 

saniye ve 8.51 ± 0.20 saniye gibi bir

birine çok yakın değerler olarak saptan

masıdır (Tablo 3,4). Bu bulgu EBH'nin 

cinsiyet faktöründen bağımsız olduğunu 

kanıtlamıştır. Sol el tercihli hem kız hem 

de erkek öğrencilerde motor aktivitenin 

EBHS'deki olumlu etkisi Dane ve ark. 

nın çalışmasındaki bulgularla da örtüş-

mektedir. Dane ve ark., egzersizin sol 

eli (veya sağ beyin yarım küresini) po

zitif yönde etkilediğini bildirmiştir (11). 

Bir başka araştırmacı da uygun düzeyde

ki stresin bellek mekanizmasını olumlu 

yönde etkilediğine dikkat çekmiştir (24) 

Bu bilgiye dayanılarak, el beceri hızın

da saptadığımız pozitif etkinin fizyolojik 

uyaran olarak uyguladığımız kısa mesa

fe koşusunun optimal düzeyde bir stres 

oluşturabileceği görüşü öne çıkmıştır. 

Yerkes ve Dopson, optimal stresin uya

nıklık ve farkındalığı arttırarak bellek 

mekanizmasını güçlendirdiğine dikkat 

çekmiştir (24). Literatürde bu görüşü 

destekleyen çalışmalar bulunmaktadır 

(6, 9,10,20). 

Bulgularımızı değerlendirirken, EBHS'nin 

MAS'de sürenin kısalmasının motor ak-

tiviteye mi yoksa tekrarlayan ölçümler 
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nedeni ile öğrenmeye mi bağlı olduğu

nu sorguladık. Eğer EBHS'deki olumlu 

etki öğrenmeden kaynaklansa idi, her 

bir denemede hız süresinin bir öncekine 

göre düzenli olarak azalması beklenirdi. 

Ard arda yapılan ölçümlerde böyle bir 

doğrusal azalış gözlenmediğinden, öğ

renmenin bu olumlu etkiden sorumlu 

olmadığı kabul edilmiştir. Ayrıca, deği

şimli olarak yapılan ve her biri 7-9 sa

niye süren hızlı hareketlerin öğrenme 

ile ilgili bellek oluşturamayacağı açıktır 

(25). Annett'in aynı yaş grubunda ver

diği EBHS ile çalışma grubumuzda elde 

ettiğimiz EBHS'nin örtüşmesinden de 

öğrenme faktörünün Annett tarafından 

dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır (Tab

lo 9). Bulgularımızın Annett'in yaş grubu 

değerlerine çok yakın olması, uyguladı

ğımız performans ölçüm yöntemimizin 

doğruluğunu da kanıtlamaktadır (17). 

Motor aktivite ile RF'nin uyarılması ara

sındaki ilişki el beceri hızındaki değişiklik 

ölçülerek incelenmiş, motor aktivitenin 

EBHS 'yi olumlu yönde etkilediği saptan

mıştır. 

Bu olumlu etkiden, artan uyanıklık ve 

farkındalık halinin sorumlu olabileceği 

düşünülmüştür. El becerisi gibi zihinsel 

yoğunlaşma isteyen ince el hareketleri

nin, fizyolojik uyaran olarak uygulanan 

kısa süreli motor aktiviteden etkilen

mesi dikkat çekici ve önemli bir bulgu 

olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızda 

eş zamanlı olarak yapılan EBHS'yi tespit 

çalışmalarında öne çıkan en önemli bul

gu ise kısa süreli motor aktivitenin hem 

tercih edilen hem de tercih edilmeyen 

elleri olumlu yönde etkilemesidir. Bu 

etkinin cinsiyet faktöründen bağımsız 

olması da göz ardı edilmemesi gereken 

önemli bir bulgudur. Kısa süreli motor 

aktivite hem tercih edilen hem de ter

cih edilmeyen elde cinsiyet faktörün

den bağımsız olarak el beceri hızını eş 

zamanlı olarak geliştirdiğinin görülmesi 

daha önce yapılan çalışmalarda ayrıntı

lı olarak incelenmemiştir. Bu bakımdan 

araştırma yönteminin ve ulaşılan bulgu

ların daha sonra yapılacak çalışmalara 

ışık tutacağını düşünmekteyiz. 

Uyanıklık ve farkındalık ile motor aktivite 

arasındaki ilişki eğitimi yakından ilgilen

dirmektedir. Çünkü zihinsel yoğunlaşma 

eğitim başarısı ile ilgilidir. Motor aktivi

tenin uyanıklık ve farkındalık yönündeki 

olumlu etkisinin eğitimciler açısından gi

derek önem kazanacağı düşünülmüştür. 

Motor aktiviteyle artan uyanıklık ve far

kındalık hali ile zihinsel fonksiyonlar ara

sındaki ilişki üzerinde durulması gereken 

bir konudur. 

SONUÇ 

Motor aktivitenin hem sağ hem de sol elin 

el beceri hızlarını olumlu yönde etkilediği 

görülmüştür. Motor aktivite öncesi ve son

rası değerlerinin karşılaştırılmasından el 

beceri hızında cinsiyet farkının olmadığı 

anlaşılmıştır. Egzersiz sonrası el beceri hızı 

hem tercih edilen hem de tercih edilme

yen elde kontrollere göre artmış bulun

muştur. Kısa mesafe koşusunun fizyolojik 

uyaran olarak uyanıklık ve farkındalık üze

rindeki olumlu etkisi el beceri hızındaki 

artışla kanıtlanmıştır. 
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