
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ 
 

 

 

 

 

  

 

 

BEYİN SİNYAL İZLEYİCİLERDE 

KURULUM 
523EO0289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ. 



 

ii 

 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iv 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 
1. BEYİN SİNYAL İZLEYİCİLERİ VE ÖLÇME SİSTEMİ.................................................. 3 

1.1. Beyin Yapısı ve Elektriksel Aktivitesi .......................................................................... 3 
1.1.1. Beyin Yapısı .......................................................................................................... 3 
1.1.2. Beyin Temel Yapısı ............................................................................................... 5 
1.1.3. Beyin Görev Haritası ............................................................................................. 6 
1.1.4. Beyinin İşleyişi ...................................................................................................... 8 
1.1.5.Beyinin Elektriksel Aktivitesi ................................................................................. 8 

1.2. EEG Uyarılmış Potansiyellerin Ölçümü ....................................................................... 9 
1.2.1. Elektroensefalografi (EEG) ................................................................................... 9 
1.2.2. Elektroensefalogram İşaretlerinin Oluşumu .......................................................... 9 
1.2.3. Elektroensefalogram İşaretlerinin  Ölçülmesi ..................................................... 11 

1.3. Beyin Sinyal İzleyicileri ve Ölçme Düzenekleri ......................................................... 12 
1.4. Uyarılmış Potansiyeller ............................................................................................... 14 

1.4.1. Uyarılmış Potansiyel Ölçüm Sistemi ................................................................... 14 
1.4.2. Somatik Duysal Uyarılmış Potansiyeller ............................................................. 14 
1.4.3. Duysal Uyarılmış Potansiyeller ........................................................................... 14 
1.4.4. Görsel Uyartılmış Potansiyeller ........................................................................... 14 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 15 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 16 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 17 
2. EEG CİHAZI YERLEŞİMİ VE MONTAJI ....................................................................... 17 

2.1 EEG Cihazı .................................................................................................................. 17 
2.1.1. Kullanım Alanları ................................................................................................ 17 
2.1.2. EEG’nin Teknik Özellikleri ................................................................................. 17 
2.1.3. EEG’nin Aparatları .............................................................................................. 18 

2.2. EEG’nin Kurulumu ve Montajı ................................................................................... 19 
2.2.1. Fiziki Ortamın EEG Cihazlarına Etkisi ............................................................... 19 
2.2.2. EEG Cihazının Kurulum Alanı Özellikleri ve Güvenli Nakil ............................. 19 
2.2.3. EEG Montajı ........................................................................................................ 20 
2.2.4. EEG Cihazının Elektriksel Güvenliği ve Topraklama ......................................... 20 
2.2.5. EEG Cihazının Kaçak Akım Kontrolü ................................................................ 21 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 22 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 24 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 25 
3. EEG BAĞLANTI VE KONTROLLERİ............................................................................ 25 

3.1. EEG Bağlantıları ve Sistem Bütünlüğü Kontrolü ....................................................... 25 
3.1.1. Enerji Kablosu ..................................................................................................... 25 
3.1.2. Haricî Cihaz Bağlantısı ........................................................................................ 25 
3.1.3. Elektrot Bağlantısı ............................................................................................... 26 
3.1.4.Fiziksel Uyarıcı Bağlantısı ................................................................................... 26 
3.1.5.Diğer Bağlantılar .................................................................................................. 26 
3.1.6.Yazılım ................................................................................................................. 27 

3.2. EEG Fonksiyon Testi .................................................................................................. 28 

İÇİNDEKİLER 
 



 

iii 

3.2.1. EEG Simülatörü Özellikleri ve Kullanımı ........................................................... 28 
3.2.2. Simülatör ile EEG İşaretlerinin Ölçülmesi .......................................................... 28 
3.2.3. EEG Fonksiyon Testi ........................................................................................... 29 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 30 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 32 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 33 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 38 
 



 

iv 

AÇIKLAMALAR 
KOD 523EO0289 

ALAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 

DAL/MESLEK Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları 

MODÜLÜN ADI Beyin Sinyal İzleyicilerde Kurulum 

MODÜLÜN TANIMI 
EEG cihazı ile ilgili temel bilgi ve kurulum becerilerinin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 

Biyomedikal cihaz teknolojisi alanı alan ortak, Kalp Sinyal 

İzleyiciler ve Elektrokardiyografi Donanımı modüllerini 

başarmış olmak 

YETERLİK EEG kurulumunu yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında EEG kurulumunu 

standartlara uygun ve hatasız olarak yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Beyin sinyal izleyicileri ve ölçme sistemlerini ayırt 

edebileceksiniz.  

2. EEG’nin yerleşim ve montajını yapabileceksiniz.  

3. EEG bağlantı, ayar ve sistem bütünlüğü kontrolü ile 

fonksiyon testlerini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Fizyolojik sinyal izleme teşhis ve kayıt cihazları dal 

atölyesi, ölçme ve işaret işleme atölyesi,  sistem analizi 

atölyesi, hastanelerin fizyolojik sinyal izleme üniteleri, 

izleyici cihazlarının bulunduğu birimler 

Donanım: Biyomedikal deney setleri: EEG, EMG, EOG-

ERG cihazları (bilgisayar ve yazıcı destekli), fiziksel ve 

elektriksel ölçü aletleri, sinyal görüntüleme ve analiz 

cihazları, elektriksel güvenlik analizörü, hasta simülatörü, 

farklı tipte elektrotlar, fiziksel ölçümler ölçü aletleri, 

cihazların servis ve kullanıcı kitapları, bakım seti,  tepegöz, 

projeksiyon, bilgisayar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Hekimler hastalarına daha iyi hizmet sağlamak, tanıda daha çok kanıta dayalı kararlar 

verebilmek amacıyla cihaz kullanımına büyük ölçüde yer vermektedir. Özellikle nörolojik ve 

psikolojik bazı hastalıkların tanısında EEG cihazları sıklıkla kullanılmaktadır. EEG cihazları 

beyin fonksiyonlarının izlenmesinde hekimlere tanı hakkında karar vermelerine yardımcı 

olacak faydalı bilgiler sağlayabilmektedir.  
 

Tıbbi cihaz kullanımının artmasıyla birlikte bu cihazların satış, kurulum, servis ve 

kalibrasyonu konusunda hizmet veren profesyonel meslek elemanlarına da ihtiyaç 

artmaktadır.  
 

Biyomedikal cihaz teknisyeni olarak sizler görev alanınızda hastane ve özel teknik 

servislerde EEG cihazlarına servis, bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetleri vereceksiniz. 

Bu modül ile ilgili öğrenme faaliyetlerini başarıyla tamamladığınızda EEG cihazları 

hakkında temel bilgilere sahip olacak, bir EEG cihazının kurulumunu yapabilecek yeterliliği 

kazanacaksınız. 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 
Beyin sinyal izleyicileri ve ölçme sistemlerini ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 
 İnternet ortamında arama motorlarına beyin sinyal izleyicileri ve EEG cihazları 

yazarak bilgi edininiz. 

 Hastanelere giderek EEG cihazları hakkında teknik bilgi toplayınız. 

 Toplamış olduğunuz bu bilgileri raporlaştırıp sınıf içinde arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 

1. BEYİN SİNYAL İZLEYİCİLERİ VE 

ÖLÇME SİSTEMİ 
 

1.1. Beyin Yapısı ve Elektriksel Aktivitesi 
 

1.1.1. Beyin Yapısı 
 

Beyindeki ve vücudun diğer kısımlarındaki milyarlarca nöron (sinir hücresi), sinir 

sistemini oluşturur. Tüm hücreler birbirinden bağımsız yaşayan birimler olsa da vücudun, 

tüm  organları ve çevre olaylarıyla da etkileşir ve bütünlük içinde çalışır.  
 

İnsan beyni, birbiri ile karmaşık ilişkiler içinde bulunan 1300 gramlık bir nöron 

yumağıdır. Beyin tüm aktiviteleri kontrol eder. İnsanda ve diğer canlılarda yaşamsal 

faaliyetlerin yerine getirilmesinde merkez konumundadır. 
 

İnsan beyninin sadece 1 cm
3
ünde, bir trilyon bağlantıya sahip, 100 milyar nöron 

bulunmakta ve bu nöronlar arasında her bir saniyede 10 milyon x milyar kere uyarı 

gerçekleşmektedir. Beyin içinde hücreler arası bağlantılar ve bu etkileşimi sağlayan 

elektriksel olaylar ve kimyasal maddeler hafıza sisteminin temelini teşkil etmektedir. Bu 

sinir hücreleri bir bilgisayarın işlemcisine göre kat kat yavaş çalışmaktadır ancak insan 

beyninin gücü bu milyarlarca hücrenin aynı anda ve beraberce (paralel olarak) 

çalışabilmesinden kaynaklanmaktadır. 
 

Beynimize gelen bir sinyalin sinirler tarafından tüm vücudumuza iletilmesinin, 

saniyenin 50’de 1'i gibi kısa bir sürede gerçekleştiğini biliyor muydunuz?  

Vücutta bulunan tüm hücrelerin ortak özellikleri vardır. Çekirdek, mitekondri, 

sitoplazma vb. Fakat her hücre farklı bir dokuyu oluşturur. Beyin ve sinir sistemini oluşturan 

ARAŞTIRMA 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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hücrelere nöron denir. Nöronların ise diğer hücrelerden belirgin olarak görülen farklılıkları 

akson ve dendrit adı verilen iki uzantılarının olmasıdır.  
 

Hücre çoğalmasının 18. gününde sinir sisteminin ilk farklılaşmaları oluşmaya başlar. 

Embriyonun sinir sistemi oluşmaya başlarken başkalaşan sinir hücrelerinin akson ve 

dendritleri hücre gövdesinden uzar. Her nöronun sahip olduğu akson ve dendritlerin 

uzunlukları birbirinden farklıdır ve hepsi sahip oldukları uzunluklara göre bir görev 

üstlenmişlerdir. Mesela, omurilikten ayağa mesaj iletecek akson 1 m uzunluğundayken 

gözümüzden beynimize uzanan diğer bir akson sadece 5 cm uzunluğundadır. Vücuttaki 

milyarlarca akson ve dendrit, görevlerini gerçekleştirmek için sadece kendilerine gerekli 

olacak uzunluğa kadar gelişir ve ardından büyümeleri durur. Beyin yapısı ile ilgili olarak 

“Biyomedikalde Anatomi ve Fizyoloji” alan ortak modülü ile ilgili bölümü inceleyiniz. 

 

 

Şekil 1.1: İnsan beyni 

Vücuttaki tüm nöronların sahip olduğu bu uzantılar sayesinde tüm bilgiler gereken 

yerlere iletilir. Böylece beyin vücuttaki her noktadan eksiksiz bilgi alır. İletişimin en önemli 

elemanları ise elbette ki nöronlardaki akson ve dendritlerdir. Dendritler gelen mesajı hücre 

gövdesine iletmekle, aksonlar ise hücre gövdesinde değerlendirilen bu mesajı başka bir 

nörona iletmekle görevlidir. 
 

Bir nöronun birden çok dendrite sahip olması onun vücudun değişik yerlerindeki 

nöronlarla bire bir iletişim hâlinde olmasını sağlar. İnsan bedenindeki 100 milyar nöron göz 

önüne alındığında ve bunların her birinin birden fazla dendrite sahip olduğu düşünüldüğünde 

sinir sisteminin, ne kadar karmaşık olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Tipik bir nöron 1.000 ile 

10.000 farklı bağlantıya sahip olabilir ve 1.000 farklı nörondan bilgi alabilir. Bu da “bir 

nöronun dendritleri, vücuttaki diğer 10.000 farklı nöronla dolaylı bağlantıya geçerek 

onlardan da kendisine bilgi sağlayabilir” demektir ki bu böylece uzayıp gider.  
 

Sinir hücresini oluşturan dendrit, hücre gövdesi, akson ve akson uçları (sinaps) resim 

1.2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1.2: Sinir hücresi ve bölümleri 

 

Dendritler sinaptik sinyalleri girdi olarak almakta, hücre gövdesi bu sinyalleri analog 

bir yöntemle işlemekte ve üretilen denetim sinyali ya da sinyalleri aksonlar aracılığı ile 

denetlenecek hedef hücrelere iletilmektedir. Tipik bir nöron, hücre gövdesi ve dendritleri 

üzerine dış kaynaklardan gelen elektrik darbelerinden üç şekilde etkilenir. Gelen darbelerden 

bazısı nöronu uyarır, bazısı bastırır, geri kalanı da davranışında değişikliğe yol açar. Nöron 

yeterince uyarıldığında çıkış aksonundan aşağı bir elektriksel işaret göndererek tepkisini 

gösterir.  
 

Genellikle bu tek akson üzerinde çok sayıda dal olur. Aksondan inmekte olan elektrik 

işareti dallara ve alt dallara ve sonunda başka nöronlara ulaşarak onların davranışını etkiler. 

Nöron, çok sayıda başka nörondan genellikle elektrik darbesi biçiminde gelen verileri alır.  
 

Nöron, bu etkinlikleri sürdürmek ve molekül sentezlemek için de enerji kullanır fakat 

başlıca işlevi işaret alıp işaret göndermektir. Yani bilgi alışverişidir. Ortalama bir beyinde 

milyarca sinir hücresi vardır. Dolayısıyla sayıları arttıkça beyin işlevlerinin de artacağı 

açıktır. Nöron sayısı kadar önemli olan bir diğer özellik, nöronların uzantıları aracılığı ile 

diğer nöronlarla oluşturdukları ilişkilerdir.  

 

1.1.2. Beyin Temel Yapısı 
 

Beyin üç temel kısımdan oluşmaktadır. Arka beyin, ön beyin ve orta beyin adı verilen 

bu bölümler kendi içlerinde birbirleri ile haberleştikleri gibi her biri birbirinden bağımsız 

görevleri yerine getirir. 
 

 Arka beyin 
 

Soğanilik, beyincik ve varol köprüsünden oluşur. Soğanilik (medulla) omuriliğin 

beyin ile bağlantı yaptığı yerdeki şişkin bölgedir. Burası otonom sinir sistemini (kalbin atışı, 

kan basıncının ayarlanması, nefes alıp vermemiz vb.) kontrol eder. Beyincik (serebellum), 

omuriliğin beyinle birleştiği noktada, birbiri üzerine katlanmış ve kıvrılmış ufak bir yapıdır 

ve her iki beyin kürelerinin arka alt kısmına sokularak saklanmıştır. Beyin ile ilgili bilinenler 
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çerçevesinde beyinciğin görevi, kas faaliyetlerini koordine ederek hareketleri düzgün ve 

akıcı bir hâle getirmektir. Serebellum da meydana gelen bozukluklar, kişinin ayakta 

durmasını, hareketlerini ve denge kurmasını zorlaştırır. 

 

 Orta beyin 
 

Küçük bir yapıya sahiptir. Orta beyin ön ve arka beyinleri birbirine birleştirmekle 

görevlidir. Orta beyin içinde işitme ve görme ile ilgili önemli işlevler gören nöronlar vardır. 

Bu bölüm ışık kaynağına yönelmemizi sağlar. 
 

Beyin sapı, beynin her üç kısmıyla (ön, arka, orta) ilişki hâlinde olan bir yapıdır. 

Beyin sapı, omurgalı hayvanların hepsinde bulunan bir yapıdır. Beyin sapında olan nöron 

faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğu, düşüncemizin kontrolü altında olmayan refleks 

hareketlerdir. 

 

 Ön beyin 
 

Talamus, hipotalamus, limbik sistem, serebrum ve beyin kabuğundan oluşur. Talamus, 

duyu organlarından gelen nöronların beyin kabuğu ile ilişkisini sağlamakla görevlidir. 

Talamusun belirli bir bölümü görme ile ilgili sinirlerden gelen bilgileri alır ve korteksin 

görme ile ilgili bölümüne iletir, duyu ile ilgili nöronlardan gelen bilgileri korteksin duyma 

bölgesine iletir. 
 

Hipotalamus, hipofiz salgı bezi ile talamus arasında yer alır. Çok büyük olmamasına 

rağmen gördüğü işlevler son derece önemlidir. Hipotalamus "heyecan" ve "arzuların" 

denetlendiği merkezdir. Cinsel davranış, yeme, içme vb. istekler bu merkez tarafından 

yönetilir. Ayrıca vücut sıcaklığını kontrol eden ve ısıyı normal tutabilmek için önlemler alan 

merkez de burada bulunmaktadır. Saldırganlık duyusu, uyku ve uykusuzluk hâli, iç salgı 

bezlerinin faaliyetlerinin denetlenmesi yine hipotalamus tarafından yapılmaktadır. 
 

Limbik sistem, beyin sapının yukarı kısmı ile ön beyin arasında yer alan nöron 

ağından oluşur. Heyecanlanma, saldırma, kaçma gibi davranışlarla ilişkilidir. Limbik 

sisteminin bir kısmının heyecan yatıştırıcı işlevi bulunurken diğer kısımları korku 

davranışını ortaya çıkarır.  
 

1.1.3. Beyin Görev Haritası 
 

İnsan davranışlarının beynin farklı bölgeleri tarafından denetlendiği bilinmektedir. 

Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, hipotalamusun belli bir bölgesi tahrip edilince 

farenin çok yemeye başladığı ve aşırı ağırlık kazandığı gözlemlenmiştir. Ancak başka bir 

farenin hipotalamusunun o bölgeye yakın farklı noktaları tahrip edilince hayvanın iştahının 

tamamen ortadan kalktığı görülmüştür.  
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Şekil 1.3: Beyin görev haritası 

 

Sıradan bir incelemede insan beyninin simetrik iki yapıdan oluştuğu gözlemlenmiştir. 

Gerçekte ise sol yarıküre, sağ yarıküreden her zaman büyüktür. Yaklaşık simetrik yapıları 

olmasına rağmen işleyişleri bakımından beyin yarı küreleri simetrik değildir. 
 

Sol yarıküre beyinde sağ yarıkürenin yapamadıklarını yapma eğilimindedir. Beyinde 

görme, konuşma vb. alanların yeri tam olarak bilinmektedir. Konuşma, konuşulanı anlama, 

yazma ve yazılanı tanıma yetenekleri sol yarıkürede yer almaktadır. 
 

Sol yarıküre sağ el faaliyetlerini, sağ yarıküre ise sol el faaliyetlerini kontrol eder. 

İşitme de kendi içinde çaprazlanır, ancak bir ses hangi kulaktan alınmış ise o beyin 

yarıküresinde örneklenir. Benzer şekilde koku duyusu da hangi burun deliğinden alınmış ise 

o taraftaki yarı küre tarafından alınır. 
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1.1.4. Beyinin İşleyişi  
 

Beynin çalışması uzmanlar tarafından üç temel bölümde ele alınmaktadır. 
 

Beynin çalışması pek tabii ki sinir sistemi ile doğrudan ilişkilidir. Sinir sisteminin 

bütün bölümleri beyin ile sıkı bir ilişki içindedir ve bir bütün olarak çalışır. Uzmanlar 

tarafından bugün sinir sistemi “çevresel” ve “merkezî” olmak üzere iki gruba ayrılır, bütün 

sinir hatları birbiri ile uyum içinde çalışmakta ve beynin bilgi akışını  biçimlendirmektedir. 
 

1.1.5.Beyinin Elektriksel Aktivitesi 
 

Luigi Galvani (1737-1798) sinir biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Bir 

yıldırımdaki elektriği tel ile taşıyıp bir kurbağanın bacak sinirini bu elektrikle uyararak 

kurbağa ayağında hareket oluşturmuştur. Bu nedenle Galvani, biyolojik elektrik ve hareket 

etme/canlılık arasında ilk bağlantıyı gösteren kişi olarak tarihte yerini almıştır. Herman Von 

Helmholtz (1821-1894) 1852'de ilk olarak sinir iletisi hızını 27 metre/saniye olarak ölçen 

kişidir. Ardından 1860’ta Julius Bernstein, biyoelektriksel sinir iletisini aksiyon potansiyeli 

(AP) olarak adlandırdı ve sinir hücresi zarında kendiliğinden ilerleyen biyoelektriksel 

uyarılmadan (depolarizasyondan) kaynaklandığını öne sürdü. 

 

Normal erişkin günlük enerji kullanımı 20 watt 

Sinir hücresi ateşlemesi 10 mili volt 

Tek bir pil (AAA veya AA) 1.5 volt 

Otomobil 12 volt 

Ev elektriği  220 volt 

Sanayi elektriği 380 volt 

Yüksek voltaj 35-150 kilovolt 

Yıldırım çakması 100 megavolt 

Tablo 1.1: Bilinen ve kullanılan bazı gerilim değerleri 

Alan Hodgkin (1914-1998) ve Andrew Huxley (1917) mürekkep balığı sinir hücresi 

ana uzantısı olan aksonu üzerinde çalışarak sinir iletiminin iyonların değişimine bağlı, 

elektriksel bir akım olduğunu tespit ettiler (1952). Bu çalışmalarında iyon kanalı kavramını 

da keşfedilmesinden 10 yıl önce tahmin eden ikili, 1963’te “sinaps” kavramını öne süren 

John Carew Eccles (1903-1997) ile birlikte Nobel ödülü aldılar. Buna göre, uyarılmayan 

yani istirahat hâlindeki hücre zarında, potasyum (K+) iyonuna karşı belirgin bir geçirgenlik 

vardır.  
 

Hücre zarı üzerindeki voltaja duyarlı sodyum (Na+) kanallarından dolayı AP 

oluşturabilirler. Bu kanallar delikçik benzeri protein kapılarıdır ve zar uyarılması yani 

depolarizasyon (DP) esnasında açılırlar. Uyarım belli bir eşiğe yükseldiği zaman elektrik 

akımı oluşur. Eşiğe ulaşamaz ise iyonik elektrik akımı oluşamaz. Buna “hep ya da hiç 
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kuralı” denir. Uyarılan zarın normal durumuna dönmesi repolarizasyon (RP) olarak 

adlandırılır ve voltaja duyarlı K+ (potasyum) kanallarının açılmasıyla oluşur. Na+ (sodyum) 

kanallarının açılmasının ardından K+ kanallarının açılması, zar içinde K+ iyonlarının 

kalmasına yol açar. Böylece zar polarize olur yani hücre içi negatif yüklü hâle gelir. 
 

1.2. EEG Uyarılmış Potansiyellerin Ölçümü 
 

1.2.1. Elektroensefalografi (EEG) 
 

İnsan beyninin elektriksel aktivitesinin görüntülenmesi anlamına gelen 

elektroensefalogram ilk olarak 1920’li yılların başında Hans Berger tarafından kafaya 

yerleştirilen elektrotlar ve bunlara bağlı bir galvanometre yardımıyla incelenmiş ve bu 

dalgalar elektroensefalografi adı verilen geçerli bir tanı yöntemi olarak tıbba girmiştir. Buna 

rağmen elektroensefalogram işaretlerinin incelenmesine olan ilgi son 30 yılda bilgisayar 

teknolojisindeki ve işaret işleme tekniklerindeki gelişmelere paralel olarak artmıştır. 
 

Elektroensefalogram, kısaca EEG işaretleri günümüzde klinik alanda epilepsi, 

şizofreni, parkinson gibi hastalıkların teşhisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun 

dışında psikiyatri, pedagoji, pediatri gibi alanlarda ve beyinde oluşan potansiyel ve uyarılmış 

potansiyellerin ölçümünde kullanımı da gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. 

 

Resim 1.1: Dijital EEG cihazı 

1.2.2. Elektroensefalogram İşaretlerinin Oluşumu 
 

Elektroensefalogram işaretleri beyni oluşturan milyarlarca sinir hücresinin birbiriyle 

elektriksel etkileşimi sonucu oluşmuş işaretlerdir. Beyindeki her bir sinir hücresi yüzlerce 

veya binlerce farklı sinir hücresiyle bağlantılıdır. Bu bağlantılardan bazıları uyarıcı bazıları 

söndürücü şekilde görev yapar. Beynin elektriksel aktivitesi ölçülürken tek bir sinir 

hücresinin faaliyetlerini gözlemlemek mümkün değildir. EEG işaretleri ancak birçok sinir 

hücresinin etkileşiminin bileşkesi olarak incelenebilir. Bu yönüyle EEG işaretleri genel 

anlamda öngörülemeyen (non-deterministik) işaretler olarak kabul edilir. 
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İnsan beyni yaşamı boyunca gece veya gündüz her zaman elektriksel bakımdan 

aktiftir. EEG işaretleri de bu aktiviteye paralel olarak değişik frekans ve genlik bölgelerinde 

oluşur. 
 

İnsan kafatasının çok sağlam ve korunaklı kapalı bir yapı olması sebebiyle bu 

aktiviteyi direkt beynin yüzeyinden gözlemlemek mümkün değildir. Bunun yerine kafa 

yüzeyine yerleştirilen elektrotlardan elde edilen veriler kuvvetlendirilip beyin dalgalarında 

görülen salınımların incelenmesi veya kaydedilmesi yoluna gidilir. Kafa yüzeyinden yapılan 

bu ölçümler alttaki geniş bir bölgeden gelen gerilimlerin toplamı şeklindedir.  

 

 

Şema 1.1: EEG’nin oluşumu 
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Resim 1.2: EEG çekimi sırasında elektrotların takılma şekli 

EEG işaretleri sinir hücrelerinin elektriksel aktivitesinin genel yapısını göstermekle 

birlikte kafatasının yüzeyinden elde edilen bu veriler direkt beyin kabuğu üzerinden elde 

edilen verilerden oldukça farklıdır. Bunun sebebi aradaki çeşitli katmanların işaret 

üzerindeki zayıflatıcı etkileridir. 
 

Beyin sıvısı, kafatasının kemik dokusu ve aradaki yağ dokuların zayıflatması 

sonucunda zaman zaman işaret üzerindeki zayıflatma oranının [5000:1]e kadar yükseldiği 

durumlar olabilmektedir. 
 

EEG işareti tipik olarak 10-100 µV arasında değişim göstermekle birlikte 

yetişkinlerde genellikle 10-50 µV seviyesindedir. 
 

EEG cihazları ile elde edilen beyin dalgalarının çoğu düzensizdir ve hiçbir anlamlı 

dalga şekli gözlenemez. Bunun bir sebebi beyindeki tüm elektriksel aktivitenin EEG 

işaretine yansımamasıdır. Bir elektriksel aktivitenin EEG işaretinde görünür olabilmesi için 

şu koşulların gerçeklenmesi gerekir: 
 

 Sinir hücrelerinin elektriksel aktivitelerinin büyük bölümünü kafa yüzeyindeki 

elektrotların bulunduğu belirli eksenlere dik olarak gerçekleştirmeleri 

 Sinir hücrelerinin eş zamanlı olarak aktivite göstermeleri 

 Aynı bölgedeki sinir hücrelerinin aynı türden elektriksel aktivite göstermeleri 

 Sinir hücrelerinin dendritlerinin alan potansiyellerinin belirli bir uzaklıktan 

tespit edilebilecek şekilde paralel olarak yer alması 
 

Beyinde gerçekleşen elektriksel aktivitelerin büyük bir kısmı bu şartları 

sağlayamadığından EEG işareti içerisinde görünmemektedir. Beyindeki elektriksel 

aktivitenin tümünün gözlemlenmesi için yeni yöntemler geliştirme çabaları günümüzde hâlâ 

devam etmektedir. 
 

1.2.3. Elektroensefalogram İşaretlerinin  Ölçülmesi 
 

Bilgisayarların gelişimi ile birlikte EEG işaretlerinin analizi ve saklanması büyük 

ölçüde kolaylaşmıştır. Eskiden çok daha pahalı ve büyük düzeneklere ihtiyaç duyan EEG 
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kayıtlarının incelenmesi işlemi günümüzde basit bir EEG cihazı (beyin-bilgisayar arabirimi) 

ile sağlanabilmektedir. 

 

Resim 1.3: EEG cihazı (beyin-bilgisayar arabirimi) 

EEG cihazı genellikle yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi dört bloktan oluşan bir 

yapıdadır. 

 

 Kafa (Head Box) elektrotları (1) 

 Dönüşüm kuvvetlendiricisi    (2) 

 İşlemci arabirimi                    (3) 

 Kişisel bilgisayar                    (4) 
 

Bunun haricinde daha basit beyin-bilgisayar arabirimleri de tasarlamak mümkündür. 

Örneğin, kafa yüzeyinden alınmış işaretlerin sadece bir analog-sayısal çevirici üzerinden 

direkt bilgisayara aktarılması ve tüm filtreleme ve düzenleme işlemlerinin bilgisayarın 

yazılım olanakları kullanılarak gerçekleştirilmesi de mümkündür. 
 

Özellikle çok kanallı ve uzun süreli işaretlerde, işaretlerin gerçek-zamanlı olarak 

işlenmesi çok yoğun işlemci gücü gerektirdiğinden klinik alanda bu tip işaretler daha yaygın 

olarak donanım düzeyinde işlenir. Bunun için gerekli arabirimleri tasarlayan, gerekli yazılım 

ve donanımları üreten biyomedikal alanında faaliyet gösteren pek çok firma bulunmaktadır. 
 

Yukarıda belirtilen bloklarda karşılaşılan arızalar hakkında detaylı bilgi için “Beyin 

Sinyal İzleyicilerde Arıza” modülüne bakınız. 

1.3. Beyin Sinyal İzleyicileri ve Ölçme Düzenekleri 
 

EEG (beyin sinyal izleyicileri) cihazları genel olarak dört bölümden oluşur:  
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 Kafa elektrotları: Kafanın yüzeyindeki elektriksel potansiyelleri ölçmek için 

kullanılan elektrotlardır. 

 Dönüşüm kuvvetlendiricisi: Çok kanallı EEG işaretlerinin analog olarak 

filtrelenmesi ve örneklenmesi için kullanılır. 

 İşlemci arabirimi dönüştürücüsü: Çıkışındaki işaretlerin sayısal olarak 

işlenmesi ve bilgisayarın seri portlarından algılanabilecek hâle 

dönüştürülebilmesi için kullanılır. 

 Kişisel bilgisayar: işlemci arabiriminden gelen işaretlerin ekranda 

görüntülenmesi ve saklanabilmesi için görev yapmaktadır. 
 

Aşağıdaki resimlerde hastanelerde kullanılan beyin sinyal izleyicileri (EEG cihazları) 

görülmektedir. Bu cihazların hastanelerde ölçüm düzenekleri bağlantıları yapılarak beyin 

sinyalleri izlenebilir.  

 

 

Resim 1.4: Dijital EEG cihazı                    Resim 1.5: Taşınabilir EEG cihazı    

 

                      

Resim 1.6: Telemetrik EEG cihazı                              Resim 1.7: Portatif EEG cihazı  
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1.4. Uyarılmış Potansiyeller 
 

Uyarılmış potansiyel yaratmak için görsel, işitsel veya elektriksel uyarıcılar 

kullanılabilir. Örneğin, EEG kaydı incelenen bir kişiye kısa bir uyarıcı ses (beep sesi) 

dinletilirse EEG kaydında o sese karşı düşen bir cevap (uyarılmış potansiyel) oluşturulmuş 

olur. 
 

Uyarılmış potansiyeller kendi içlerinde olaya bağlı potansiyeller ve uyartıya bağlı 

potansiyeller olarak ikiye ayrılır. 

 

1.4.1. Uyarılmış Potansiyel Ölçüm Sistemi 
 

Uyartıya bağlı potansiyeller dışarıdan gelen bir uyarı sonucunda kişinin beyin 

dalgalarında kendiliğinden oluşan potansiyellerdir. Bu ölçümler sırasında gözlenen kişi pasif 

durumdadır. 
 

Olaya bağlı potansiyelde ise kişinin kendisine gelen uyartılara belirli bir tepki vermesi 

beklenir. Gözlenen kişinin aktif durumda olduğu bu ölçümlerde, hastanın cevap verme süresi 

ve bu sırada beyinde oluşan değişimler hastalığın tanısında rol oynamaktır. 
 

Uyarılmış potansiyel EEG işaretindeki belirli bir uyarı veya etkiye karşı gösterilen 

değişimleri açıklayan genel bir tanımdır. EEG işaretinde belirli bir uyarana karşı gösterilen 

tepki öyle düşüktür ki bu tepkinin ortaya çıkarılması için EEG örneklerinin pek çok tekrara 

karşı düşen değerlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu şekilde uyarılmış potansiyeller 

ölçülebilir. 
 

1.4.2. Somatik Duysal Uyarılmış Potansiyeller 
 

Somatik duysal uyarılmış potansiyeller bir olaya bağlı olarak beyinde oluşur. 
 

1.4.3. Duysal Uyarılmış Potansiyeller 
 

Duysal uyarılmış potansiyeller duyma uyartısına bağlı olarak oluşan potansiyeldir.  
 

1.4.4. Görsel Uyartılmış Potansiyeller 
 

Görsel uyartılmış potansiyeller de duysal uyartılmış potansiyeller gibi uyartıya bağlı 

olarak oluşan bir potansiyeldir. Bu potansiyeller görsel olarak oluşan bir olay sonucunda 

beyin aktivitesindeki elektriksel değişmelerdir.   



 

15 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ile EEG cihazlarının teknik ve fonksiyonel özelliklerini 

karşılaştırınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Teknik şartnameyi okuyunuz. 

 İdeal ortam şartlarını belirleyiniz.  

 Cihaza ait çalışma ve ek fonksiyon 

bilgilerini kontrol ediniz.  

 Cihazın taşınmasında dikkat edilecek 

noktaları belirleyiniz.   

 Bu bilgileri not ediniz.  

 Benzer özellikli EEG cihazları için 

cihazın özelliklerini karşılaştırınız. 

 Çalışmanızı rapor hâline getiriniz.  

 Seri numarası, aparatları, kalibrasyon 

tarihi vb. kontroller öncelikle yapılmalıdır.  

 İdeal ortam şartlarını servis el 

kitabından belirleyebilirsiniz.  

 Benzer cihazlara ait servis ve kullanıcı 

el kitaplarını temin ediniz.  

 Cihazın taşınma talimatlarını servis el 

kitabından temin edebilirsiniz. 

 İnternet üzerinden “data sheet” 

bilgilerine ulaşabilirsiniz.  

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Teknik şartnameyi okudunuz mu?   

2. İdeal ortam şartlarını belirlediniz mi?   

3. Cihaza ait çalışma ve ek fonksiyon bilgilerini kontrol ettiniz 

mi? 

   

4. Cihaz taşıma talimatlarını okudunuz mu?   

5. Bu bilgileri not ettiniz mi?   

6. Benzer özellikli EEG cihazları için cihazın özelliklerini 

karşılaştırdınız mı? 

  

7. Çalışmanızı rapor hâline getirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlış ise Y yazınız. 

 

1. Beyin üç temel kısımdan oluşmaktadır. Bunlar arka beyin, orta beyin ve ön beyin 

olarak isimlendirilir. 
 

2. Beyin yarı küreleri simetrik olarak çalışır. 
 

3. Beynin çalışması uzmanlar tarafından üç temel bölüme ayrılmaktadır bunlar bilginin 

girişi,  sentezleme  ve  kıyaslama,  çıkış ve eylem. 
 

4. İnsan beyninin elektriksel aktivitesinin görüntülenmesi anlamına gelen 

elektroensefalogram (EEG), ilk olarak 1921’li yılların başında Hans Berger tarafından 

incelenmiştir. 
 

5. EEG cihazı genellikle 6 bloktan oluşan bir yapıdadır. 
 

6. Uyarılmış potansiyeller kendi içlerinde olaya bağlı potansiyeller ve uyartıya bağlı 

potansiyeller olarak ikiye ayrılır. 
 

7. Somatik duysal uyarılmış potansiyeller bir uyartıya bağlı olarak beyinde oluşur. 
 

8. Duysal uyarılmış potansiyeller duyma uyartısına bağlı olarak oluşan potansiyeldir.  
 

Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi EEG cihazının aparatlarından değildir? 

A) Kafa elektrotları  B) Dönüşüm kuvvetlendiricisi 

C) İşlemci arabirimi  D) Kamera 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

17 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 
EEG cihazının yerleşimini ve montajını yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 İnternet ortamında EEG cihazlarının yerleşimi ve montajı hakkında bigi 

toplayınız. 

 Hastanelere giderek EEG cihazının kurulumunu yapan teknik personelden bilgi 

alınız. 

 Toplamış olduğunuz bu bilgileri rapora dönüştürüp sınıfta arkadaşlarınız ile 

tartışınız. 

 

2. EEG CİHAZI YERLEŞİMİ VE MONTAJI 
 

2.1 EEG Cihazı 
 

2.1.1. Kullanım Alanları  
 

Beynin normal elektriksel faaliyeti başta epilepsi (sara hastalığı) olmak üzere pek çok 

durumda bozulur. EEG’yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesi ile bu bozukluğun 

yeri ve şekli hakkında bilgi edinilir. Epilepsi dışında birçok sinir hastalıklarında, baş 

ağrılarının nedenlerinin araştırılmasında, beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde EEG 

tetkikine başvurulur. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) 

gibi EEG’ye göre daha sonradan geliştirilmiş olan inceleme yöntemleri beynin elektriksel 

faaliyeti konusunda bilgi vermezler. Özellikle bayılma vakalarının nedenlerinin 

araştırılmasında epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde tedaviye karar 

verdirecek olan inceleme yöntemi EEG’dir. 
 

2.1.2. EEG’nin Teknik Özellikleri 
 

Hastanelerde kullanılan EEG cihazları aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahiptir: 

Belirtilen bu özellikler EEG çekim standartlarını sağladığı için tercih edilmektedir. 

 

 EEG cihazı bir işletim sistemi altında çalışan desktop PC, en az 36 kanallı giriş 

kutusu, orijinal izolasyon trafosu, taşıyıcı araba, 17” LCD monitör, fotik 

lambası ve lazer printer’den oluşur. PC’nin üzerinde yapılan ölçümleri ve hasta 

bilgilerini kayıt eden bir DVD yazıcı bulunmaktadır. 

 Tüm işlemler bir mouse yardımıyla işletim sistemi programı altında 

yapılabilmekte ve kolay kullanım için menüler ekranda görülebilmektedir. 

ARAŞTIRMA 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 
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 Cihazın bilgisayar özellikleri şu şekildedir: 3.0 GHz işlemci, 512 MB RAM, 

10/100 ethernet adaptör, 17” LCD monitör, 80 GB hard disk, DVD yazıcı,  

işletim sistemi. 

 Kafatasından ölçülen EEG sinyallerinin büyük güç dagılımları 0.5 hertz ile 60 

hertz arasındadır. Teşhiş ve tedavi amaçlı kullanılan delta, teta ve beta dalgaları 

için frekans aralıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
 

 

Dalga Tipi Frekans Aralığı 

Delta aralığı 0.5 hertz ile 4 hertz 

Teta aralığı 4 hertz ile ile 8 hertz 

Beta aralığı 13 hertz ile 23 hertz 

Tablo 2.1: Delta, teta ve beta frekans aralığı 

 EEG cihazının, örnekleme frekansı en az 100, 200, 500 ve 1000 Hz. olarak 

ayarlanabilir. 

 Analog/dijital çevrimi 16 bit’dir. 

 EEG cihaz, şehir şebeke elektriğindeki %10’a kadar dalgalanmaları telafi 

edebilecek koruyucu sisteme sahiptir. 

 EEG dalgalarının kaydı veya incelenmesi (review) esnasında tarama hızı; 5 

saniye/sayfa, 10 saniye/sayfa, 15 saniye/sayfa, 20 saniye/sayfa, 30 saniye/sayfa, 

60 saniye/sayfa olarak seçilebilir. 

 Sistem tüm elektriğini kendi orijinal izalosyon trafosu üzerinden alır, bu sayede 

hastanın ve cihazın güvenliği sağlanır. 

 EEG giriş kutusu özellikleri aşağıdaki gibidir. EEG girişi: 25 adet, extra girişi 4 

bipolar veya 8 monopolar giriş, referans girişi: 1 adet (Z girişi), giriş 

empedansı: 100 MΩ, gürültü: 1,5 µV p-p, giriş kaçak akımı: 5 nA’dir. 

 EEG amplifikatörünün özellikleri aşağıdaki gibidir.  
 

 DC hassasiyet 0FF, 10–200 mV/mm 

 EEG hassasiyet 0FF, 1–200 µV/mm 

 Yüksek frekans filtresi 15–300 Hz 

 Alçak frekans filtresi 0.1-155Hz 

 Kalibrasyon voltajı: Kare dalga veya sinüsoidal dalga, auto ve manuel 

olarak 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 pV 

 Cihaz 220V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışır. 
 

2.1.3. EEG’nin Aparatları 
 

EEG cihazında aşağıdaki aparatlar bulunmaktadır:  

 EEG elektrodu 

 Kulak elektrodu (mandallı) 

 EEG pastası 

 Hasta butonu 

 Giriş kutusu flaş lambası lazer yazıcı taşıyıcı araba 
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Resim 2.1: EEG’nin aparatları 

 

2.2. EEG’nin Kurulumu ve Montajı 
 

2.2.1. Fiziki Ortamın EEG Cihazlarına Etkisi 
 

İyi bir EEG çekimi yapmak için vücuttan veya dışarıdan kaynaklanan, gürültü veya 

istenmedik etkileri azaltacak önlemler alınmalıdır. EEG cihazının kurulacak olduğu fiziki 

ortamın istenmedik etkilere karşı düzenlenmesi gerekir. Bu önlemler şunlardır: 

 

 Dışarıdan gelecek seslere karşı izole edilmelidir. 

 Işık düzeyi istenilen düzeyde olmalıdır. 

 Rutubetsiz bir ortam olmalıdır. 

 Isı düzeyi normal oda sıcaklığı olmalıdır. 
 

2.2.2. EEG Cihazının Kurulum Alanı Özellikleri ve Güvenli Nakil 
 

EEG cihazının kurulum alanı özellikleri yukarıda belirtildiği gibidir. Cihazın güvenli 

bir şekilde nakli sırasında cihazın tüm özelliklerinin değişmemesine, cihazın aparatlarının 

titiz bir şekilde taşınmasına dikkat edilir. Bu doğrultuda yeni yerine tekrar kurulup tüm 

elektriksel bağlantıları yapıldıktan sonra cihaz test edilir. Test sonucunda bir sorunla 

karşılaşılmaz ise EEG çekimleri gerçekleştirilebilir. 
 



 

20 

2.2.3. EEG Montajı 
 

EEG cihazının montajı sırasında öncelikle hasta masası duvara paralel bir şekilde 

yerleştirilir. Elektrot bağlantı kutusu ve lamba hasta başına yakın (30 cm) bir konuma 

yerleştirilecek şekilde EEG cihazı konumlandırılır. Analog EEG cihazlarında 17 adet 

elektrot, dijital EEG cihazlarında ise 22 adet elektrot bulunur.  Bu işlemler gerçekleştirilirken 

cihazın diğer bağlantılarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Unutulmamalıdır 

ki EEG cihazının montajında cihazın tüm bileşenleri bir bütün olarak düşünülmelidir. 

Aşağıdaki resimlerde montajı yapılmış EEG cihazları görülmektedir. 

 

 Resim 2.2: Montajı yapılmış analog EEG cihazı 

 

Resim  2.3: Montajı yapılmış dijital EEG cihazı 

2.2.4. EEG Cihazının Elektriksel Güvenliği ve Topraklama 
 

Cihazın elektriksel güvenliği, şehir şebekesindeki dalgalanmalardan ve EEG ölçümü 

esnasındaki enerji kesintilerinden etkilenmemesi için kesintisiz güç kaynağı kullanılarak 

giderilir. 
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EEG cihazının topraklama bağlantısı ölçümlerin hatasız olması açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bir hastanede bulunan EEG cihazının topraklama bağlantısı sadece kendisi için 

olmalı ve biyomedikal bir cihaz ile ortaklaşa kullanılmamalıdır. Bunun nedeni diğer 

cihazlardan dolayı oluşan parazitin EEG ölçümlerini bozacak şekilde etki etmesidir. 

Aşağıdaki resimde EEG cihazının elektrik bağlantısı görülmektedir. 

 

Resim 2.4: EEG cihazının elektrik bağlantısı 

2.2.5. EEG Cihazının Kaçak Akım Kontrolü 
 

EEG cihazı üzerinde yapılan kaçak akım kontrolleri sonucunda olumsuz bir durum ile 

karşılaşılmaz ise cihazımız EEG ölçümü için çalıştırılmaya uygundur kanısına varılır ve 

EEG ölçümü yapılır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarına göre EEG’nin yerleşimini ve montajını 

gerçekleştiriniz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Teknik şartnameyi okuyunuz. 

 EEG servis el kitabının kurulum talimatlarını 

okuyunuz. 

 EEG servis el kitabındaki kurulum 

talimatlarını takip ediniz. 

 Kullanıcı isteklerini yazınız. 

 Kullanım alanının fiziksel kontrolünü ve 

ölçümleri yapınız. 

 EEG’yi orijinal kutusu ile taşıyınız. 

 Parça sayım ve kontrolünü yapınız. 

 Parçaları etiketleyip kayda alınız. 

 Cihazın seri numarasını kaydediniz. 

 EEG’yi arabasına yerleştiriniz. 

 Photic lamb’ı kurunuz. 

 Garanti şartlarına uygunluk kontrolünü 

yapınız. 

 Priz gerilimini ölçünüz. 

 Priz girişinden frekansı ölçünüz. 

 Hasta güvenliği için prizin toprak hattını 

kontrol ediniz. 

 Enerji kablosunu bağlayınız. 

 UPS bağlantısını yapınız. 

 Junction-box bağlantısını yapınız. 

 Elektrotların bağlantısını yapınız. 

 Şartnameye uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Kurulum ve montaj formunu doldurunuz.  

 Kurulum formunu yetkiliye imzalatarak 

arşivleyiniz.  

 Garanti işlemlerinin başlangıcı için ilgili 

işlemleri gerçekleştiriniz.  

 Cihaza ait teknik servis ve 

kullanıcı el kitaplarını ve ilgili diğer 

dokümanları taşıma sırasında mutlaka 

pakete ekleyiniz.  

 Taşıma ve nakil sırasında gerekli 

iş güvenliği önlemlerini alınız. 

 Kurulum öncesinde ortamın 

temizliğini kontrol ederek gerekli ise 

temizletiniz.  

 Sayım sırasında yabancıların ve 

yetkisi olmayanların ortama girişine 

engel olucu uyarılar koyabilirsiniz.  

 Priz hattının kontrolünde bağımsız 

topraklama konusunda ilgili teknik 

servis elemanından bilgi alınız.  

 Teslim tutanağı ve ilgili 

dokümanları imzalattırmayı 

unutmayınız.  

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Teknik şartnameyi okudunuz mu?   

2. EEG servis el kitabının kurulum talimatlarını okudunuz mu?   

3. Kullanıcı isteklerini yazdınız mı?   

4. Kullanım alanının fiziksel kontrolünü ve ölçümleri yaptınız 

mı? 
  

5. EEG’yi orijinal kutusu ile taşıdınız mı?   

6. Parça sayım ve kontrolünü yapıp kaydını aldınız mı?   

7. Parçaları etiketleyip kayda aldınız mı?   

8. Cihazın seri numarasını kaydettiniz mi?   

9. EEG’yi arabasına yerleştirdiniz mi?   

10. Photic lamb’ı kurdunuz mu?   

11. Garanti şartlarına uygunluk kontrolünü yaptınız mı?   

12. Priz gerilimini ölçtünüz mü?   

13. Priz girişinden frekansı ölçtünüz mü?   

14. Hasta güvenliği için prizin toprak hattını kontrol ettiniz mi?   

15. Enerji kablosunu bağlayıp UPS bağlantısını yaptınız mı?   

16. Junction-box bağlantısını yaptınız mı? 

 
  

17. Fiziksel uyarıcıların bağlantılarını yaptınız mı?   

18. Elektrotların bağlantısını yaptınız mı?   

19. Şartnameye uygunluğunu kontrol ettiniz mi?   

20. Kurulum ve montaj formunu doldurdunuz mu?   

21. Kurulum formunu yetkiliye imzalatarak arşivlediniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

24 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlış ise Y yazınız. 

 

1.  ( )EEG cihazı şehir şebeke gerilimindeki % 10’a kadar dalgalanmaları telafi 

edebilecek koruyucu sisteme sahiptir. 
 

2.  ( )Cihaz 220V/100 Hz  AC (alternatif) gerilim ile çalışır. 
 

3.  ( )Lazer yazıcı EEG cihazının bir aparatıdır. 
 

4.  ( )EEG cihazının kurulumunun yapılacağı fiziki ortamın ısısı on sekiz derece 

olmalıdır. 

5.  ( )EEG cihazının montajı sırasında öncelikle hasta masası duvara paralel bir şekilde 

yerleştirilir. 
 

6.  ( )Analog EEG cihazlarında yirmi iki adet elektrot, dijital EEG cihazlarında ise on 

yedi adet elektrot bulunur. 
 

7.  ( )Bir hastanede bulunan EEG cihazının topraklama bağlantısı sadece kendisi için 

olmalı ve başka bir biyomedikal cihaz ile ortaklaşa kullanılmamalıdır. 
 

8.  ( )EEG cihazının topraklama bağlantısı yapılan ölçümleri etkilemez. 

Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

9.  EEG cihazının kaçak akım kontrolü yapılırken iki kısımda kaçak akım kontrolleri 

yapılarak olumlu sonuca ulaşılır. Bu kısımlar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cihazın elektrik girişi ve şebeke   C) Hastane ve şehir şebekesi 

B) Ciahzın elektrik girişi ve sigorta   D) Cihazın ve şebekenin sigortaları 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
 

EEG bağlantı, ayar ve sistem bütünlüğünün kontrolü ile fonksiyon testlerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 İnternet ortamında EEG cihazlarının bağlantıları, ayar ve sistem bütünlüğü ve 

fonksiyon testleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Hastanelere giderek EEG cihazının kurulumunu yapan teknik personelden 

cihazın bağlantıları, ayarları, sistem bütünlüğü ve fonksiyon testleri hakkında 

bilgi alınız. 

 Toplamış olduğunuz bu bilgileri rapora dönüştürüp sınıf içinde arkadaşlarınız 

ile tartışınız. 

 

3. EEG BAĞLANTI VE KONTROLLERİ 
 

3.1. EEG Bağlantıları ve Sistem Bütünlüğü Kontrolü 
 

3.1.1. Enerji Kablosu 
 

Enerji koblosunun güvenilirliği kontrol edilir. Enerji kablosu şebeke gerilimini, EEG 

cihazını çalışır duruma getirecek şekilde EEG cihazına aktarmalıdır. Tabii ki EEG 

cihazlarının üretimi sırasında tüm kontroller yapılmış olsa da ilk kullanımdan önce bu 

kontrollerin tekrarlanmasında yarar vardır. 

 

Resim 3.1: EEG cihazının enerji kablosu 

3.1.2. Haricî Cihaz Bağlantısı 
 

EEG cihazında kendi aparatlarının dışında haricî cihaz bağlantısı bulunmaz. 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak yenilenen EEG cihazlarında bağlanacak olan haricî 

cihazlar, cihazın kendi bünyesine dâhil edilmiştir. Ayrıca EEG cihazına uygulanan şebeke 

geriliminin düzenli olması için cihazın girişine UPS (kesintisiz güç kaynağı) bağlanması 

faydalı olacaktır.  

ARAŞTIRMA 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 
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3.1.3. Elektrot Bağlantısı 
 

Cihazın üzerinde bulunan elektrot çıkışlarının elektrot bağlantı kutusuna bağlantıları 

yapılır. Elektrotlar, cihazın kullanılmadığı zamanlarda,  içinde saf su bulunan bir kapta  

muhafaza edilir. Bunun nedeni gümüş elektrot başlıklarını oksitlenmeye karşı muhafaza 

etmektir. Cihaz üzerinde bulunan elektrot çıkışı ile elektrot bağlantı kutusu arasındaki 

bağlantı standart bir şekilde jaklar ile gerçekleştirilir. Aşağıdaki resimlerde elektrot bağlantı 

kutusu ve saf su içinde korunan gümüş elektrot başlıkları görülmektedir. 

 

Resim 3.2: Elektrot bağlantı kutusu 

 

Resim 3.3: Saf su içinde korunan gümüş elektrotlar 

3.1.4.Fiziksel Uyarıcı Bağlantısı 
 

Fiziksel uyarıcı kablosu standart olarak tüm EEG cihazlarında aynıdır. Bu kablo 

aracılığı ile elektrot bağlantı kutusu ile cihaz arasındaki bağlantı gerçekleştirilir. EEG 

cihazları üzerinde bu bağlantının yapılacağı jag girişi belirtilmiştir. EEG cihazının kurulumu 

yapılırken bu bağlantıların doğru yapılmasına dikkat edilir. Doğru yapılmadığı takdirde cihaz 

uyarı verecektir.  
 

3.1.5.Diğer Bağlantılar 
 

EEG cihazında hasta ile cihaz arasındaki bağlantı, elektrotlar aracılığı ile 

gerçekleştirilir. Elektrotlar ve hastaya uygulanan diğer bağlantılarda elektrot bağlantı kutusu 

üzerinde bulunur. En son üretilen EEG cihazlarında ek olarak bilgisayar ve buna bağlı lazer 
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yazıcı gibi cihazların bağlantıları cihazlar üzerinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Ayrıca EEG 

cihazlarında bulunan XENON lambanın da bağlantısı cihaz üzerindedir. 
 

3.1.6.Yazılım 
 

EEG cihazlarında kullanılan yazılım, cihazın beyin sinyallerini algılaması ve bu 

sinyalleri kâğıda dökmesinde farklılık gösterir. Hekimler ve ilgili sağlık personeli beyin 

sinyallerini izleme ve inceleme yöntemlerine göre yazılım oluşturur. Oluşturulan bu 

yazılımlar, elektrotların hasta kafasına yerleştirilmeleri bakımından farklılık gösterir. EEG 

cihazları farklı iki yazılım ile birlikte çalışabilir. EEG teknisyeni hekimin istemiş olduğu 

yazılımı (A veya B yazılımı olarak isimlendirilir) cihaza yükler ve istenilen yazılama göre 

elektrotları hasta kafasına yerleştirir. EEG cihazlarında kullanılan yazılıma göre elektrotlar 

hasta başına farklı bir şekilde yerleştirilir. Hekim kullanmış olduğu yazılım ile insan beynini 

yatay veya dikey olarak tarayarak beynin elektriksel aktivitesini inceleyebilir. Aşağıdaki 

resimlerde hekimin isteğine göre yerleştirilen elektrotlar görülmektedir. 

 

Resim 3.4: Elektrotların kafaya yerleştirilmesi 

 

Resim 3.5: Elektrotların kafaya farklı şekilde yerleştirilmesi 
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3.2. EEG Fonksiyon Testi 
 

3.2.1. EEG Simülatörü Özellikleri ve Kullanımı 
 

EEG cihazının simülasyonu cihaz açık iken simülatör butonuna basılarak 

gerçekleştirilir. Bu butona basıldığında cihazın bir aparatı olan lambanın istenilen frekansta 

yanıp söndüğü gözlenir. EEG cihazlarında simülatör butonun yeri farklı yerde olabilir fakat 

EEG çekimleri sırasında kullanıcıyı zorda bırakacak bir yere yerleştirilmez. EEG cihazının 

simülasyonunda lamba ışığı hastanın göz kapaklarının üzerine gelecek şekilde ayarlanır ve 

çalıştırılır. Simülasyon işlemi başladıktan sonra hekimin vermiş olduğu programa göre 

cihazın çalışıp çalışmadığı gözlenir. 
 

EEG simülatörü sırasında kullanılan lambanın XENON lamba olması ve istenen 

frekansta yanıp sönmesi ve bu frekansın ayarlanabilir olması tüm EEG cihazlarının ortak 

özellikleridir. 
 

3.2.2. Simülatör ile EEG İşaretlerinin Ölçülmesi 
 

Simülatör butonuna basıldığında XENON lamba istenilen frekansta yanıp 

söneceğinden lambanın, ışığının hastanın göz kapaklarına gelecek şekilde konumlandırılması 

gerekir. Simülatör butonuna basıldığında lamba istenilen frekansta yanıp sönecek ve EEG 

cihazının yazıcı kafalarından beyin sinyalleri alınacaktır. Bu sinyallerin, beynin elektriksel 

aktivitesi mi yoksa gözün mü olduğuna hekim karar verecektir. Aşağıdaki resimlerde EEG 

çekimi yapılan bir hasta ve simülasyon anı görülmektedir. 

 

 

Resim 3.6: EEG çekimi ve simülasyon anı 
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Resim 3.7: Simülatör ile EEG işaretlerinin ölçülmesi 

3.2.3. EEG Fonksiyon Testi 
 

EEG cihazları açık iken kalibrasyon tuşuna basılır (Not: Sözü edilen kalibrasyon 

cihazın yazılım ağırlıklı self testlerinden biri olup donanımsal kontrolleri de içeren sertifika 

belgeli kalibrasyon işleminden farklıdır. Ayrıntılı bilgi için “Biyomedikal Cihazlarda 

Kalibrasyon” modülüne bakınız.). EEG cihazı otomatik olarak sinyaller verir. Kalibrasyon 

tuşunun üzerinde olduğu değerde çıkış sinyalleri alınıyorsa cihaz EEG çekimine hazırdır, 

farklı çıkış sinyalleri alınıyorsa cihaz arızalıdır, bakım ve onarımının yapılması gerekir. 

Aşağıdaki resimde fonksiyon testi yapılan bir EEG cihazı görülmektedir.  

 

Resim 3.8: Dijital EEG fonksiyon testi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ile EEG cihazınıza ait bağlantı, ayar ve sistem 

bütünlüğünün kontrolü ile fonksiyon testlerini gerçekleştiriniz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Güç kablosunun güvenli bir şekilde 

bağlı olduğunu kontrol ediniz. 

 EEG’nin haricî cihazlara güvenli bir 

şekilde bağlı olduğunu kontrol ediniz. 

 EEG elektrotlarının EEG ye güvenli 

bağlandığını kontrol ediniz. 

 Fiziksel uyarıcıların bağlantılarını 

kontrol ediniz. 

 Junction-box ve elektrot bağlantılarını 

kontrol ediniz. 

 Yazılımı kontrol ediniz. 

 EEG gövdesinde elektrik kaçağı 

kontrolü yapınız. 

 EEG’nin çalışmasını kontrol ediniz. 

 EEG’nin topraklama kontrolünü 

yapınız. 

 Kaçak akım kontrolünü yapınız. 

 PC’ye kurulu özel EEG yazılımını 

çalıştırınız. 

 EEG simülatörünü çalıştırınız. 

 Uyarıcı testi yapınız. 

 Kalibrasyon dalga formunu kontrol 

ediniz. 

 PC donanımını kontrol ediniz. 

 Kaçak akım testi yapınız. 

 Kontrollerinizi raporlayınız. 

 Belgeleri yetkililere imzalatarak 

arşivleyiniz.  

 İş güvenliği ve elektriksel güvenlik 

önlemlerini alınız.  

 Cihazın kullanımı sırasında ilgili sağlık 

personelinden yardım alınız.  

 Cihaza ait özel bağlantı, ayar ve sistem 

bütünlüğünün kontrolü ile fonksiyon testleri 

ile ilgili ayrıntılar için servis el kitabını 

inceleyiniz.  

 Kaçak kontrollerini cihaz 

sınıflandırmasına uygun şekilde elektriksel 

güvenlik analizörü ile gerçekleştiriniz.  

 EEG simülatörünün kullanımında titiz 

olunuz.  

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Güç kablosunun güvenli bir şekilde bağlı olduğunu 

kontrol ettiniz mi? 

  

2. EEG’nin haricî cihazlara güvenli bir şekilde bağlı 

olduğunu kontrol ettiniz mi? 
  

3. EEG elektrotlarının EEG’ye güvenli bağlandığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

4. Fiziksel uyarıcıların bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

5. Junction-box ve elektrot bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

6. Yazılımı kontrol ettiniz mi?   

7. EEG gövdesinde elektrik kaçağı kontrolü yaptınız mı?   

8. EEG’nin çalışmasını kontrol ettiniz mi?   

9. EEG’nin topraklama kontrolünü yaptınız mı?   

10. Kaçak akım kontrolünü yaptınız mı?   

11. PC’ye kurulu özel EEG yazılımını çalıştırdınız mı?   

12. EEG simülatörünü çalıştırdınız mı?   

13. Uyarıcı testi yaptınız mı?   

14. Kalibrasyon dalga formunu kontrol ettiniz mi?   

15. PC donanımını kontrol ettiniz mi?   

16. Kaçak akım testi yaptınız mı?   

17. Kontrollerinizi raporladınız mı?   

18. Belgeleri yetkililere imzalatarak arşivlediniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlış ise Y yazınız. 
 

1.  ( )Enerji kablosu şebeke gerilimini, EEG cihazını çalışır duruma getirecek şekilde 

EEG cihazına aktarmalıdır. 
 

2.  ( ) EEG cihazına uygulanan şebeke geriliminin düzenli olması için cihazın girişine 

UPS (kesintisiz güç kaynağı) bağlanmasında çok büyük fayda vardır. 
 

3.  ( )Cihaz çalışmaz iken elektrotlar,  asit bulunan bir vazo içinde muhafaza edilir. 
 

4.  ( )EEG cihazında hasta ile cihaz arasındaki bağlantı elektrotlar aracılığı ile 

gerçekleştirilir. 
 

5.  ( )EEG cihazlarında kullanılan yazılım bir nevi işletim sistemidir. Cihazın çalışmasını 

sağlar. 
 

6.  ( )EEG cihazının simülasyonunda lamba ışığı hastanın göz kapaklarının üzerine 

gelecek şekilde ayarlanır ve çalıştırılır. 
 

7.  ( )EEG simülatörü sırasında kullanılan lambanın normal lamba olması yeterlidir. 
 

8.  ( )EEG fonksiyon testi yapılır iken cihazın üzerinde bulunan kalibrasyon tuşuna 

basılır. 
 

9.  ( )Simülatör butonuna basıldığında lamba istenilen frekansta yanıp sönecek ve EEG 

cihazının yazıcı kafalarından beyin sinyalleri alınacaktır. Bu sinyallerin, beynin 

elektriksel aktivitesi mi yoksa gözün mü olduğuna hekim karar verecektir. 

 

Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

10.  Aşağıdakilerden hangisi EEG cihazlarının ortak özelliklerinden biri değildir? 
 

A) XENON lamba  C) Oda sıcaklığında çalışması 

B) 220V/50 Hz ile çalışır.  D) Dijitaldir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1.  Beyin üç temel kısımdan oluşmaktadır. Bunlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 

verilmiştir? 

A) Sağ-sol-orta beyin  C) Ön-arka-orta beyin  

B) Üst-alt-orta beyin  D) Büyük-küçük-orta beyin 

 

2.  Beynin çalışması uzmanlar tarafından üç temel bölüme ayrılmaktadır. Bunlar 

aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? 

A) Bilgi girişi, kaydı, sonuç  

B) Bilgi girişi, sentezleme ve kıyaslama, çıkış ve eylem 

C) Bilgi girişi, işlem, sonuç 

D) Bilgi girişi, tekrar, sonuç 

 

3.  “EEG” aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır?  

A) Elektrik-elektronik  C) Elektropinomatik 

B) Elektromekanik  D) Elektroensefalogram 

 

4.  Beyni oluşturan milyarlarca sinir hücresinin birbiriyle elektriksel etkileşimi sonucu 

oluşan işaret aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Elektroensefalogram işaretleri C) Doğru işaret 

B) Alternatif işaret  D) Karmaşık işaret 

 

5.  Aşağıdakilerden hangisi EEG cihazının aparatlarından değildir? 

A) Kafa elektrotları  C) Kamera 

B) İşlemci arabirimi  D) Dönüşüm kuvvetlendiricisi 

 

6.  EEG işareti hangi aralıklarda değişim gösterir? 

A) 10-40µV   C) 10-100 µV   

B) 10-70 µV   D) 10-500 µV 

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi EEG cihazını oluşturan bloklardan değildir? 

A) Kafa eletrotları  B) İşlemci arabirimi  

C) Kişsel bilgisayar  D) Kamera 

 

8.  EEG cihazı aşağıda belirtilen rahatsızlıkların hangisinde kullanılır? 

A) Mide rahatsızlığı  C) Bilek rahatsızlığı 

B) Epilepsi rahatsızlığı  D) Bağırsak rahatsızlığı 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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9.  Aşağıdakilerden hangisi EEG cihazının teknik özelliklerinden değildir? 

A) Örnekleme frekansı 100-1000 Hz arasındadır. 

B) EEG cihazı 220 volt 50 Hz. bir gerilim ile çalışır. 

C) EEG cihazı bilgisayar ile birlikte kullanılabilir. 

D) Sadece analog ölçüm yapılabilir. 

 

10.  Aşağıdakilerden hangisi EEG’nin aparatlarındandır? 

A) Flaş lambası   C) Pense 

B) Kontrol kalemi  D) Alyan anahtar 
 

11.  Aşağıdakilerden hangisi EEG cihazının kurulacak fiziki ortamın özelliklerinden 

değildir? 

A) Sese karşı izole edilmeli   C) Isı düzeyi normal oda sıcaklığı olmalı 

B) Rutubetsiz ortam olmalı   D) Işık şiddeti karanlık olmalı 
 

12.  EEG cihazının montajı sırasında hasta masası ne şekilde yerleştirilir? 

A) Odanın ortasına  C) Kapı girişine 

B) Duvara paralel  D) Herhangi bir yere 
 

13.  EEG cihazının topraklama bağlantısı neden sadece kendisi için yapılır? 

A) Yüksek gerilim ile çalıştığı için  

B) Farklı frekansta çalıştığı için    

C) Güvenli olması için 

D) Çalışırken diğer cihazlardan etkilenmemesi için 
 

14.  EEG cihazının kaçak akım kontrolü yapılırken olumlu sonuca ulaşmak için ne yapılır? 

A) İki kısımda kaçak akım kontrolü yapılır. 

B) Bir kısımda kaçak akım kontrolü yapılır. 

C) Üç kısımda kaçak akım kontrolü yapılır. 

D) Beş kısımda kaçak akım kontrolü yapılır. 
 

15.  EEG cihazının kaçak akım kontrolü yapılan kısımları aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cihazın sigortaları  C) Cihazın elektrik girişi ve şebeke 

B) Hastanenin sigortaları  D) Cihazın elektrik kablosu 
 

16.  Elektrot bağlantı kutusunun hasta başına uzaklığı en fazla ne kadar olmalıdır? 

A) 30 cm B) 20 cm  C) 40 cm  D) 10 cm 
 

17.  EEG cihazı ile hasta arasındaki bağlantı ne ile gerçekleştirilir? 

A) Entegre   B) Diyot   

B) C) Elektrotlar  D) Dirençler 
 

18.  EEG cihazları farklı kaç tane yazılım ile çalışabilir? 

A) Bir yazılım   B) İki yazılım  

C) Üç yazılım   D) Dört yazılım 
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19.  EEG simülatörü sırasında kullanılan lambanın nasıl bir lamba olması gerekir? 

A) Normal lamba  C) Gece lambası 

B) Floresan lamba  D) XENON lamba 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Doğru 

4. Yanlış 

5. Yanlış 

6. Doğru 

7. Doğru 

8. Doğru 

9. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Yanlış 

5. Doğru 

6. Yanlış 

7. Doğru 

8. Yanlış 

9. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Yanlış 

4. Doğru 

5. Yanlış 

6. Doğru 

7. Yanlış 

8. Doğru 

9. Doğru 

10. D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. B 

3. D 

4. A 

5. C 

6. B 

7. D 

8. B 

9. D 

10. A 

11. D 

12. B 

13. D 

14. A 

15. C 

16. A 

17. C 

18. B 

19. D 
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