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Bir ekip olmak... Birbirini tanımayan hatta belki de birbirinden haberi bile 
olmayan bir grubun kısa sürede kaynaşarak ortaya daha iyisini koyabilmek 
için çabaladığı bir sayı karşınızda. Dünyayı kasıp kavuran salgın sürecinden

sonra bir şeyleri yüz yüze yapabiliyor olabilmenin heyecanı, ekibin ortaya 
attığı müthiş fikirleri ve bitmeyen enerjisi ile yeni sayımızı oluşturmuş 

bulunuyoruz. Biz bu sayıyı oluştururken bol kahkahalı ve öğretici bir sürecin 
içerisindeydik. Umuyoruz ki sizler de okurken en az bizler kadar eğlenir ve 
öğrenirsiniz. Heyecanımızın dorukta olduğu bu süreçte bizlere öncülük eden 

değerli hocalarımıza ve bu heyecanı gerek araştırmalarında gerek 
çizimlerinde gerekse de düzenlemelerinde müthiş bir emeğe dönüştüren 
ekibimize teşekkür ediyor ve bir sonraki sayıda buluşmayı diliyoruz...

TEŞEKKÜRLER

Hacettepe İşitme ve Denge Topluluğu Yönetim Kurulu
  Mehmet Akif DOĞRUSÖZ             Sena AY                      Emir ÖZDEMİR

                    (Başkan)                    (Başkan Yardımcısı)            (Genel Sekreter)        
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-HİDT

33    ARALIKARALIK    DÜNYADÜNYA  
ENGELLİLERENGELLİLER    GÜNÜGÜNÜ

NEDEN 3 ARALIK?NEDEN 3 ARALIK?

Tüm engeller zihnimizde!

Engelli bireyler; doğuştan
veya sonradan herhangi bir
nedenle bedensel, zihinsel,
ruhsal, duyusal ve sosyal

yeteneklerini çeşitli
derecelerde kaybetmesi

nedeniyle toplumsal yaşama
uyum sağlama ve günlük

gereksinimlerini karşılama
güçlükleri olan ve korunma,

bakım, rehabilitasyon,
danışmanlık ve destek

hizmetlerine ihtiyaç duyan
kişiler olarak tanımlanır.

Yazarlar: Ş. G. DEMİR, F. KIZILAY

Dünya genelinde 8 milyar
insandan 1 milyarı aşkını
engelli olarak yaşamını

sürdürüyor, tüm insanların da
birer engelli adayı olması dahi

engelli hak ve yaşamlarını
olabildiğince kolaylaştırılması
için çalışmalar yapılmasının
önemini gösteriyor. 3 Aralık

günü 1992 yılından bu yana   
 3 Aralık Dünya Engelliler

Günü BM tarafından uluslar
arası bir gün olarak kabul

edildi.
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- HİDT

 İşte tüm bu tabular ve
normlar bir kenara

bırakıldığında cihaz önerisinde
bulunulan işitme kayıplı
bireylerin, işitme cihazı

kullanım oranlarının artması
mümkün olacaktır. 

Aramızdaki tek engel toplumsal tabular! 

İşitme engelli bireylerin cihaz
kullanmaya ön yargılı

olmalarının temel sebebinin
aslında kozmetik kaygı olduğunu

biliyor muydunuz?

 Kliniğimize gelen veya işitme
cihazları merkezine cihaz

almaya giden pek çok kişi cihaz
kullanmaya başladığında

toplumdaki kişilerin
kendilerine karşı bakış açısının

değişeceğini düşünmektedir.

Toplumun destekleyici bir etkisi olduğunda engellerin ortadan
kalkabileceği unutulmamalıdır.

Toplumsal bakış açımızı iyileştirebilirsek cihaz kullanması
gereken bireylerin, cihaz kullanım oranında artış görmek
mümkündür. 

Biz de bu engelleri ortadan kaldırmak ve var olan tabuları
yıkmak için HİDT olarak hazırız.

ENGELLERİ KALDIRMAKLAENGELLERİ KALDIRMAKLA
MEŞGULDÜK DUYMAMIŞIZ!MEŞGULDÜK DUYMAMIŞIZ!
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Ç�z�m: Tuğçe KOYUNCU'ya a�tt�r.

     Kulak kepçesi; deri, dış
kulak yolu kıkırdağı, kas ve
ekstrensek bağlar aracılığıyla
kafatasına yapışmıştır. Fibröz
bir doku ile de dış kulak yoluna
bağlıdır.

      Kulak kepçesini, konkav
kenarı boyunca saran kısmına
“helix” adı verilir. Yukarıda
önden kulak deliğinin üst, arka
kısmına doğru devam eden
parçasına “crus helix” denir. 

Aşağıda “lobulus
auricula” ile

birleşerek sonlanır.
Helix’in iç, orta

kısmında
“tuberculum

auriculare” adı
verilen küçük bir

çıkıntı bulunabilir. 

     

       Kulak kepçesi, dış
ortamdan gelen ses dalgalarını
toplamaya yarar. Kıkırdak,
yağ ve bağ dokusundan oluşur.
Fibroelastik yapıdaki kıkırdağı
tek parçalıdır. 

     Kulak kepçesinin dış yüzü
konkav olup hafif öne bakar.
Pek çok girinti ve çıkıntıdan
oluşur. 

AURİCULAAURİCULA
Yazarlar:  B. GÜNGÖR, İ. SANCAL,    
                   İ. ÜZÜLMEZ, D. YANTİRİ 
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    Helix’in iç, orta kısmında
“tuberculum auriculare” adı
verilen küçük bir çıkıntı
bulunabilir. 

    Helix’in iç, ön kısmında ona
paralel uzanan “antihelix” yer
alır. Bu uzantı, yukarıda
“crura antihelix” adını alarak
çatallanır. Çatalın arasında
kalan çukur alan “fossa
triangularis”dir.     Helix ile antihelix arasında

bulunan girintiyeyse “scapha”
adı verilir. Antihelix’in ön
kısmında bulunan derin çukura
ise “concha auriculae” denir. 

    Concha auriculae, crus helix
tarafından iki kısma ayrılır.
Üstte kalan kısım “cymba
conchalis” altta kalan kısım ise
“cavitas conchalis” olarak
isimlendirilir. Cavitas
conchalis’in ön kısmında, crus
helix’in alt kısmında bulunan
çıkıntıya ise “tragus” adı
verilir.

Çizim: Melike KAR'a  aittir.

    Auricula'sız bir baş,
yönü doğru göstermeyen

bir pusula gibidir.
    Sesin nereden geldiğini

anlayamadığımız için
pusula ibresi gibi ses

nereden geldi diye
etrafımızda dönmeye

başlarız. 
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    Tragus’un alt kısmı “incisura
intertragica” denilen bir
çentikle devam eder. Çentiğin
arka ucuysa “antitragus” adı
verilen çıkıntıyla sonlanır.
Auricula’nın alt kısmında
kıkırdak bulunmayan yumuşak,
yağ ve bağ dokusundan oluşan
kısma “lobulus auricularis”
denir.

    Başın her iki tarafına tutturulan, işitme mekanizmasının
geniş kanat biçimindeki parçasıdır. İnsanda kulak kepçesinin
lokasyonu, kafatasından 15- 30 derecelik bir açıyla uzaklıkta
belirtilmesine rağmen, çok fazla değişkenlik gösterir. 

     Bazı bireylerde kulak kepçesi
başa çok yakın bulunurken
bazılarında ise baştan daha uzakta
yerleşimi bulunabilir. (30’den fazla) 

Çizim: Melike KAR'a  aittir.

Çizim: Fatma KIZILAY'a  aittir.

      Kulak kepçesi ayrıca intrinksik 
 ve ekstrinsik kas yapılarını da içerir.
Her ne kadar bu kaslar insanlarda
çok fonksiyonel olmasa da birçok
hayvan türünde fonksiyoneldir ve
keskin lokalizasyon becerisi sağlar. 
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    Dış kulak kanalı,
kafatasının her iki yanında
medialde kulak zarı ile biten
ve lateralde kulak kepçesinde
açılan derin bir yapıdır. 
 
     Yetişkin insanlarda DKY
tipik olarak 25 mm
uzunluğunda ve 8 mm
çapındadır. İnsanlarda dış
kulak yolunun iç üçte ikisi ve
dış üçte biri kıkırdak yapıdan
oluşur.

MEATUS ACUSTİCUS EXTERNUSMEATUS ACUSTİCUS EXTERNUS

    Şekli horizontal bir tüpten
ziyade yumuşak bir sigmoid
şeklindedir. Medial olarak
çıkıntı yaptığı için aşağı ve içe
doğru eğimlidir. Bu kıvrımlı
yol bireyler arasında farklılık
gösterir. Başlangıçta
“superoanterior” yönlüdür,
sonrasında superoposterior
gider ve inferoanterior yönde
sonlanır.

Çizim: Fatma KIZILAY'a  aittir.

  Kulaklarınız kaşınıyor
mu?

Peki kulaklarınızın
kaşınmasının temel

sebebinin kulak kirinizin
az olmasından kaynaklı

olduğunu söylesek?
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    Kulak kanalı, göç edebilen
özel bir deriyle kaplıdır, öyle
ki epidermal tabaka
soyularak ve dışarı doğru
hareket ederek kendi kendini
temizleyebilir.       
   
    Bu kendi kendini temizleme
mekanizmasındaki bir
başarısızlık, kanalda dökülen
keratinositlerin birikmesine
yol açarak tıkanmadan
kaynaklanan işitme
bozukluğuna ve kronik
enflamasyondan kaynaklanan
lokalize doku hasarına neden
olur. 

    İnsanlarda kemik kanalı
kaplayan derinin morfolojisi
ile kıkırdak kanalı kaplayan
deri arasında farklılıklar
vardır. 

    Birincisi incedir ve kanal
duvarı kemiğiyle aynı
hizadadır, ikincisiyse serumen
bezleri adı verilen modifiye
yağ bezlerine sahip
süngerimsi bir deri altı
tabakası ile kalınlaştırılmıştır.  
    
    Kemikli kanal derisi,
serüminöz bezlere veya kıl
köklerine sahip değildir. 

Çizim: Melike KAR'a  aittir.

  Biz uyurken,
kulaklarımızın uyumadığını

biliyor muydunuz?
Aslında kulaklarımız gelen

sesleri duymaya devam eder
ancak beynimiz bu sesleri

yok sayar.
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2007 yapım bu film, Elle dergisi editörü
Jean-Dominique Bauby'nin gerçek hayat
hikayesine dayanır. Bir kaza sonucu
komaya girer ve 3 haftalık bu zorlu
mücadeleden hiçbir uzvunu
kıpırdatamadan uyanır. Peki Jean bu
hâlde kendi mücadelesini kazadan önce
başlayacağı kitabına işlemek  isterse
nasıl bir iletişim 
yöntemi kullanır? 

    Türkçe ismi 'Sessizliğin Sesi' olan 2016 yapımı
film, bu isimdeki bir mangadan uyarlama. 
    Başrolünde Nishimiya Shouko adında, işitme ve
konuşma engeli olan bir kız bulunuyor. Sürekli
akran zorbalığına uğradığı için okul değiştiriyor
ve arkadaşlarıyla sorunları oluyor.
    Sizce bu zorluklarla nasıl baş ediyor? 

( Koe no Katachİ)

  (Le Scaphandre et Le Papillon)
 

Yazarlar : Hatice Nur KAYMAKÇIOĞLU
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 Kalıtımsal nedenler, intrauterin
enfeksiyonlar, iskemik hasarlar,

ototoksik ve çevresel faktörler kulak
deformitelerine neden olabilmektedir.
Aural atrezi 20000 canlı doğumda 1
olarak ortaya çıkmaktadır. Olguların

yaklaşık %10-15’inde iç kulak
anomalileri eşlik etmektedir.  

DIŞDIŞ    KULAKKULAK    PATOLOJİLERİPATOLOJİLERİ
Yazarlar:  B. GÜNGÖR, İ. SANCAL, 
                   İ. ÜZÜLMEZ, D. YANTİRİ 

AURİCULA PATOLOJİLERİAURİCULA PATOLOJİLERİ
Kulak Kepçesi Deformitesi

Kepçe kulak deformitesi beyaz
ırkta yaklaşık %5 görülme

sıklığıyla oldukça yaygın bir
deformitedir. Kalıtımsal olarak

otozomal dominant geçiş ile
karakterizedir. Aurikula kabartılarının gelişmesi

sonucu meydana gelir. Bu ekler
daha çok unilateral olup

genellikle auricula’nın ön
kısmında yerleşir. Çoğunlukla
küçük pediküller şeklinde olan

bu ekler sadece deriden
oluşmuştur. Ancak geniş tabanlı
olanlarda kıkırdak da bulunabilir.

Auricula Atrezisi

Aksesuar Auricula

11

Resim 3

Resim 4

Resim 5



Mikrotia
Kulağın doğuştan küçük olması ya da hiç

olmaması anlamına gelen mikrotia,
auricula kabartılarının gelişiminin suprese
olması sonucu oluşmakla beraber sıklıkla

dış kulak yolu ve orta kulak anomalileriyle
birlikte görülür. Genellikle tek taraflıdır. 

Auricular Hematom
Kulak kepçesinin ön tarafındaki deri

arkaya göre daha incedir ve
perikondriumla direkt bağlantılıdır. Bu

yüzden kulağa ön taraftan uygulanan künt
travmalarda deri ve perikondrium kıkırdak

yapıdan kolayca ayrılır. Kıkırdakla
perikondrium arasında ölü boşluk oluşması

kan ve kan elemanlarının birikerek
hematom oluşmasına sebep olur.

Özetle;
Auricula patolojilerinin etiyolojisine baktığımızda

genetiğin önemli bir rol oynadığı görülürken; çevresel
faktörlerin, interuterin enfeksiyonların da etkili olduğu

görülür.
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   Değerli hocam merhaba, sizi tanıyoruz
ama tanımayanlar için kendinizi kısaca
tanıtır mısınız?

   Merhaba, 2016 yılında lisans, 2019
yılında yüksek lisans, 2022 yılında ise
doktora eğitimimi Hacettepe Üniversitesi
Odyoloji Bölümü'nde tamamladım. Şu
anda Hacettepe Üniversitesi Odyoloji
Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak
çalışmalarıma devam ediyorum. Tinnitus
ve Elektroensefalografi'yi öncelikli çalışma
alanlarım olarak tanımlayabilirim....

    Hacettepe’den ilk lisans mezunu olduğunuzu biliyoruz. Çok bilinmemesine
rağmen neden odyolojiyi seçtiniz?  

        Başından beri her konuda herkesin gittiği yoldan değil de farklı bir yoldan
gitmeyi denemişimdir. O yüzden tercih döneminde yeni açılan bölümleri incelemeyi
ihmal etmedim. Sağlık alanında bir bölüme gitmek istiyordum ve gitmek istediğim
bölümde yapmayı istediğim en önemli şey bilimdi. Odyoloji bölümünü hem sağlık
alanında insanlara yardım etme olanağı sunan hem de bilimsel anlamda oldukça
bakir, bilimsel çalışma yapmak için fazlaca alana sahip bir bölüm olduğu için tercih
ettim.           
       Alternatif olarak tıp fakültesini tercih etme durumum vardı ancak bu fakültede
verilen 6 yıllık eğitim ve ardından alınan uzmanlık eğitimi klinik odaklıydı. Klinikte
hasta alıp insanlara yardımcı olmak elbette güzel fakat bu kadar klinik ağırlıklı bir
eğitim aldıktan sonra yegane amacım olan bilimden uzaklaşma ihtimalinin düşük
olmadığının farkına vardım. Sonuç olarak sizlerle yollarımız kesişti. Hem bilim
yapıyorum, hem klinikte hasta alarak insanlara yardımcı olma olanağı sağlıyorum
hem de öğrendiklerimi sizlerle paylaşıp odyoloji biliminde alana yeni ufuklar
kazandırmaya çalışıyorum.

SER     ENDESENE         S

1

2
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     Odyoloji Bölümü'nü seçen öğrencilerin sahip olması gereken yetenekler     
 ne olmalı ve her mesleğin olduğu gibi bu mesleğin de zorlukları var odyolojinin
zorlukları nelerdir?

           Öncelikle insanlara yardım etmeyi sevmeli. Nihayetinde sağlık alanındayız,
sağlık alanında olmanın temel gerekliliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Aksi
takdirde insanlarla bu kadar iç içe olunan bir alan çekilmez olabilirdi. İkincisi, kişi
neden sonuç ilişkisini sorgulamalı ve bu ilişkiyi iyi kurabilmeli diye düşünüyorum.
Çünkü bölümümüz ciddi anlamda yorumlama becerisi gerektiren ve bu yorumlama
becerisiyle tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunan bir bölüm. Üçüncüsü,
kişinin iyi bir dinleme becerisine sahip olması oldukça önemli. Nihayetinde
varlığımızın nedeni hastalar ve hastalar için biz klinikteyiz. Öncelikle saygının gereği
olarak onlara zaman ayrılmalı ve gereği kadar dinlenmeli aynı zamanda
mesleğimizde tanıya giderken hikaye oldukça önemli olduğu için hastanın söylediği
hiçbir şey atlanmamalı.
           Bence mesleki olarak en büyük zorluk görev tanımının net bir şekilde var
olmaması. Öyle ki, 2011 yılında lisans eğitimi başlanmasına rağmen hala bir lisans
mezunu odyologun hangi donanımda olması gerektiği tartışılıyor. Oysa görev tanımı
net bir şekilde belli olsaydı odyologlardan ne beklenildiği açık bir şekilde ortaya
konacak ve ders programları ona göre oluşturulup ona göre mezun yetiştirilecekti.

   Lisans eğitiminizi 1. olarak tamamlamışsınız başarınızın sırrı nedir?
Tekrardan o yıllara dönseniz kendinize öneriniz ne olurdu?

           Açıkçası birinci bitirmek için hiçbir zaman ekstra bir teşebbüsüm olmadı.
Bölümü sevdiğiniz zaman, gelecekte neler yapmak istediğinizi bildiğiniz zaman içsel
motivasyonunuz hep zirvede kalıyor. Gelecekte gerçekleştirmek istediğiniz yegane
amaç eğer bilim ise ihtiyacınız olan şey ezber yapmak değil, neden sonuç ilişkisini
anlamak gerektiğinin farkında oluyorsunuz. Zaten size anlatılan her şeyin neden
sonuç ilişkisini anlayıp özümsediğiniz zaman çoğunlukla sınavlara ekstra çalışma
gereği de duymuyorsunuz. Nitekim ben hiçbir sınavdan önce saatlerce çalıştığımı
hatırlamam. Neden sonuç ilişkini anlamaya çalıştığınız ve bu uğurda arkadaşlarınızla
tartıştığınız her an zaten fazlasıyla çalışmış oluyorsunuz.
           O yıllara tekrar dönsem sanırım akademik olarak aynı şeyleri yapardım.
Ancak o dönemde her ne kadar sosyal olarak nispeten aktif bir öğrenci olsam da daha
fazla aktif olmayı, daha fazla toplulukta yer alıp farklı disiplinlerden arkadaş
edinmeyi isterdim.
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       Akademik hayatınızda hiç yapamayacağınızı düşündüğünüz zamanlar oldu
mu ve stresinizi nasıl kontrol altında tuttunuz?

             Lisans ve lisansüstü eğitimim boyunca ders dönemlerimden ziyade, yüksek
lisans ve doktora tez döneminde tez çalışmamı gerçekleştiremeyeceğimden
endişelendim. Çünkü her iki tez çalışmamda da fazla iddialı bir düzenek kurulması
gerekiyordu. Test düzeneğini de kurmak aslında tek başına yeterli olmuyordu. Hem
katılımcı bulmak hem bir katılımcı ile en az 2-3 saat aralığında zaman geçirmek hem
de aylarca süren analiz aşamasının koşuşturması oldukça yormuştu. Bunların her
birini henüz tez çalışmamın düzeneği bile ortada yokken düşününce, bu işi gerçekten
yapamayacağımı düşündüğüm zamanlar oldu. Ancak şunu öğrendim, önünüzde
birden çok aşama sonucunda gerçekleşecek bir olay varsa bunları aşama aşama
düşünmek gerekir. Yani ortada tez çalışması yapmanızın gerektiği gerçeği var ise
eğer ilk adım olan test düzeneğinin kurulmasından sonra diğer adımları düşünmek
gerekiyor. Olayları adımlara bölerek ve bu adımların her biri gerçekleşmeden
diğerini düşünmemek gerektiğini öğrenerek stresimi kontrol altında tutmayı
öğrendim. Bunu hayatımın diğer tüm alanlarında da uyguluyorum artık. Stres ile
baş etmek için oldukça faydalı bir yöntem olduğunu söyleyebilirim.

     Yüksek lisans için şartlar nelerdir? (YDS, ALES, okul puanı vb.) Yüksek
lisans yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? 

               Benden önce yazmışsınız :) iyi bir ALES, YDS veya Yökdil puanı, iyi bir
lisans ortalaması ve yazılı, sözlü sınavdaki başarınız temel şartları oluşturuyor.
Ancak burada önemli bir nokta var. ALES, YDS, Yökdil gibi sınavlardan alacağınız
puanlar yetersiz gelirse eğer bu sınavlar yılda birkaç defa yapıldığı için birkaç ay
içinde bile yükseltme şansınız hep olacaktır. Ancak lisans not ortalaması tabiri caizse
üstünüze yapışacak, mezun olduğunuz andan itibaren asla değiştiremeyeceğiniz bir
etiket olarak kalacaktır. O yüzden lisans not ortalamasını mümkün olduğunca
yüksek tutmada fayda var. Diğer puanlar sonraki dönemde çabanıza bağlı olarak
değişebilecektir ancak lisans not ortalaması mezuniyet itibariyle asla
değişmeyecektir.

      Odyoloji öğrencileri başka alanlarda yüksek lisans yapıp mesleki haklarını
elde ettiği bölümler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

               Bildiğim kadarıyla Perfüzyon ve Dil ve Konuşma Terapisi haricinde başka
bir bölüm yok.
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       Başka bölümlerin odyoloji üzerine yüksek lisans yapması hakkında ne
düşünüyorsunuz? 

          Lisans programının olmadığı dönemlerde farklı alanlardan lisans
mezunlarının odyoloji yüksek lisans programı ile mezun olup odyolog olması tercih
edebilir bir yoldu. Ancak lisans programı açıldığı andan itibaren farklı alanlardan
mezun lisansiyerlere yüksek lisans ile unvan verilmesini doğru bulmuyorum. Elbette
insanlar farklı alanda yüksek lisans yapabilir. Bunun örneğini yurt içi yurt dışı
birçok alanda görebiliriz. Bu şekilde farklı alanlardan odyoloji bilimine katkı sunma
olanağının olması güzel bir imkan. Örneğin odyoloji alanında verilecek fizik dersini
fizik mezunu olup odyoloji alanında yüksek lisans yapmış olan bir hocanın odyoloji
öğrencilerine katacakları ile lisansüstü eğitimini fizik alanında yapmış bir hocanın
katacakları elbette farklıdır. Aynı zamanda bu kişi örnek vermek gerekirse odyoloji
biliminde yapılacak ses fiziği ve akustik ile ilgili bir bilimsel çalışmada daha faydalı
olabilir. Nitekim odyoloji lisans mezununun anatomi alanında yüksek lisans yapıp
odyoloji programlarında baş boyun anatomisini anlatması ve bu alanda bilimsel
çalışmalar yapması elbette hem öğrencilere hem bilim camiasına faydalı olacaktır.
Ancak lisans programları açıldıktan sonra lisansüstü eğitim ile unvan alınması
bambaşka bir şey hele o ünvanın uzman olarak alınması apayrı bir konu. Bu
mezunların odyoloji alanında bilim yapabilmesi en doğal hakları ancak odyolog
ünvanı ile hastanelerde, kliniklerde, rehabilitasyon ve işitme cihazı/koklear implant
merkezlerinde çalışma imkanı verilmesini doğru bulmuyorum.  

      Yüksek lisans yapmasaydınız hangi alanda kendinizi geliştirirdiniz? 

         Dünyada en sık görünen semptomlardan olan tinnitus ve vertigo alanlarında
klinik çalışmalar yapmak isterdim.

       Odyoloji alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere ne tür önerilerde
bulunursunuz?

                Ben lisans öğrencisi iken haftada bir odyoloji alanında bir tez okurdum.
Tezlerin genel bilgiler başlığı altında tez çalışmasının yapıldığı alan ile ilgili bolca bilgi
veriliyor, hem de Türkçe :). Lisans öğrencisini eğer yabancı dil yoruyorsa bence
merak ettiği alanlarla ilgili YÖK tez merkezinden arama yapabilir. İlgili alanda
yapılan tez çalışmasının genel bilgilerini okuyarak fazlaca bilgi edinebilir. Bunun
yanında bizim dönemimizde piyasada Odyoloji kitaplarına çok rastlanmıyordu ancak
şu anda bolca kitap var. Bu kitapların da oldukça faydalı olabileceğini düşünüyorum.
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            Esasında işitme cihazı merkezinde çalışmadım. Yalnızca stajyer olarak işitme
cihazı merkezinde belirli bir dönem geçirme imkanı buldum ki bunu o dönem
aslında özellikle istedim. Çünkü biz Hacettepe de bilimsel kaygılar çerçevesinde her
şeyin en idealini zaten görme şansına erişiyoruz. Diğer yandan Hacettepe dışında
işler nasıl yürüyor, işitme cihazına hastaların ve odyologların bakış açısı nasıl gibi
sorularıma cevap bulmak açısından işitme cihazı merkezinde staj yapmayı tercih
etmiştim. Nitekim bana Hacettepe de hep gördüğümüz, hep korumaya çalıştığımız
manevi ve bilimsel kaygıların yanında işitme cihazı merkezlerinde maddi kaygıların
hastaları ve odyologları nasıl etkilediğini görme şansım oldu.

         İşitme cihazı alanında çalışacak odyologların özellikleri neler olmalıdır,
işitme cihazı alanında çalışmak isteyen öğrencilerinize neler tavsiye edersiniz?
             
          İşitme cihazı merkezleri elbette kâr amacı güden kuruluşlar. Bu yüzden burada
çalışacak meslektaşlarımızın öncelikle bunun farkına varması ve kendisini pazarlama
stratejilerinden bihaber yetiştirmemesi gerekir. Ancak bu demek değildir ki
hastalara işitme cihazı uygularken veya işitme cihazı kullanımına ikna ederken
geleneksel pazarlama stratejilerini kullanalım. Eğer odyolog gerçek anlamda işitme
fizyolojisine, işitme kaybının getirdiği nöroplastik değişikliklere hakimse ve bu
bilgileri kullanarak hastaya neden işitme cihazı kullanması gerektiğini anlatma
yetisine sahipse, geleneksel pazarlama stratejilerini kullanmadan tamamen bilimsel
bilgiyi kullanarak hastaları işitme cihazı kullanımına rahatlıkla ikna edebilir.

        
           Akademik kariyerde başarının temelini bilimsel merak oluşturur. Ancak merak
edilen konu hakkında kişinin temel bilgisi olacak ki merak edeceği bir şeyler olsun. Bu
nedenle temel olarak konu hakkında fikir elde edildikten sonra kişi ne kadar çok şey
bilmediğini fark edip bilmediklerinin peşine düşerse, okuduğu bilgileri sorgulayıp
temelini merak ederse bence kaçınılmaz bir şekilde iyi bir akademisyen, iyi bir bilim
insanı olacaktır.

12

17

13       Odyoloji öğrencilerinin akademik kariyerinde başarılı olmak için izlemesi 
gereken basamaklar nelerdir ve sizin mutlaka şunu yapmalı dediğiniz
öneriler nelerdir?

11 LinkedIn'den işitme cihazları geçmişiniz olduğunu gördüm. İşitme cihazı 
merkezinde odyolog olarak çalışmak size neler kattı?



           
         İşitsel ve vestibuler sistem ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm bozuklukların
tanısını koyar, tanıya uygun gerekli tedavi/rehabilitasyon seçenekleri belirler ve
uygular. 2014 yılında resmi gazetede yayımlanan görev, yetki ve sorumlulukları her
odyoloğun adı soyadı gibi bilip, bu çerçevede diğer meslek grupları ile olan sınırlarını
belirlemesi gerekir. Odyologlar tinnitus ve vertigo gibi çok sık görülen semptomların
direkt muhatabı olduklarını bilmeliler. Toplumda bu semptomların ne kadar sıklıkla
görüldüğü ve bu semptomlara hekimlerin genel bakışı ve tutumu göz önüne
alındığında tedavi/rehabilitasyonunda doğrudan sorumlu olan odyologun önemini
anlatmaya gerek bile olmadığını düşünüyorum. Yıllardır tinnitusu veya vertigosu
olan daha önce odyoloğa erişim sağlayamamış, tedavisi için umudunu kaybetmiş ve
sonrasında odyolog aracılığıyla bu semptomlara çözüm bulan onlarca hasta
biliyorum. Bu nedenle odyologlar bu semptomları özellikle sahiplenmeli ve bu
semptomların tanı ve tedavi/rehabilitasyon uygulamalarında daha fazla yer alacak
bilgi birikimine sahip olmalı. Toplumda bir diğer sık görülen ve mesleğimizin
temelini oluşturan işitme kaybının tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında
odyologların önemini anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum :)

         Elbette akademik olarak yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak ilk kriter. Çünkü
gittiğiniz yerde hem kendinizi hem de ülkenizi temsil edeceksiniz. Bu nedenle akademik
yeterliliğe sahip olmak önemli. İkinci olarak ise yurt dışında odyoloji alanında yapılan
özellikle deneysel çalışmaların büyük bir bölümü Matlab, Phyton gibi yazılım dilleri
kullanılarak yürütülüyor. Bu anlamda bu yazılım dilleri ile ilişkili temel bilginizin olması
yurt dışında özellikle akademik olarak ilerlemek isteyen arkadaşlar için çok önemli bir
avantaj olacaktır ve başvurduğunuz üniversitede kabul olma olasılığınızın oldukça
artmasına vesile olacaktır. Üçüncüsü olarak ise dilden korkmamak, cesaretli olmak lazım.
Evet yurt dışında üniversitelere başvurmanız için alanlarında güvenilir kuruluşların
yaptığı sınavlardan belirli bir puan almanız gerekecektir. Bu puanı gözünüzde büyütüp
vazgeçmemeniz gerekir. Şu ana kadar çevremde belirlenen puanı İngilizce seviyesi ne
olursa olsun bir yıl içinde alamayan tek bir arkadaşım bile olmadı. Birçok öğrencinin
korkulu rüyasının dil olduğunu tahmin edebiliyorum ancak cesaretli olup işe koyulurlarsa
gerekli puanı rahatlıkla alacaklarından hiç şüpheleri olmasın.

Yurt dışında odyoloji alanında ilerlemek isteyenlere önerileriniz nelerdir?

14    Odyologun hastanedeki yetkileri, söz hakları, yeri, sınırları ve önemi
nedir?
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       Kesinlikle Aziz Sancar ile uzun uzadıya tinnitus konuşmak ve gerek akademik
gerek sosyal olarak bütünüyle örnek bir kişilik nasıl olurun vücut bulmuş haline
birebir şahit olmak beni fazlasıyla motive etmişti.

  
      Bilinçli bir hastam rutin işitme kontrolleri için kliniğimize başvurmuştu.
İşitme eşikleri konuşmayı ayırt etme skorları ve timpanometrisi normaldi.
İpsilateral akustik refleks eşikleri 80 dB’lerde elde edilirken kontralateral akustik
refleks eşikleri 110-120 dB seviyelerinde elde ediliyordu. Retrokoklear patoloji
şüphesiyle nörodiagnostik ABR yaptım ve V. Dalganın bir kulakta olmadığını
diğer kulakta ise oldukça bozuk bir morfoloji ile ortaya çıktığını
gördüm.Retrokoklear patoloji şüphesi ile KBB’ye yönlendirdiğim hasta KBB
tarafından normal deyip gönderildi.
        Sonrasında hastayı alıp KBB’ye gidip durumu anlatıp retrokoklear şüphesini
yinelediğimde radyolojik tetkik istenmişti. Sonrasında hastanın beyin sapısında
bir lezyon görüntülenmişti ve KBB tarafından bu lezyon için biraz daha geç
kalınsa hastanın hayati fonksiyonlarında önemli sorunlara yol açabileceği
söylenmişti. 
         Günlük hayatımda ayrıntılara fazla takılan bir insan olduğumun eleştirisini
hep aldım. Ancak mesleğimde ayrıntıların önemli olduğunu hep düşünürken bu
hasta beni fazlasıyla pekiştirmiş oldu. Elimizde odyolojik değerlendirmede
kullanabileceğimiz sınırlı yöntem varken en azından bu yöntemleri hakkını
vererek kullanmak ve ayrıntıların peşini bırakmamak belki yüz hastasının
doksan dokuzunda bir şey değiştirmeyecekken bir hastanın hayatını
değiştirebilir. Bu nedenle hasta için elimizden gelen ne var ise sonuna kadar
yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Zira bu hastanın birilerinin annesi, babası
ve kardeşi olduğunu unutmamak gerek.

            
          
            Üstte de belirttiğim gibi Aziz Sancar ülkemizde birçok bilim insanına ilham   
 olduğu gibi benim de gerek akademik gerek sosyal beceriler anlamda başlıca ilham
kaynağım oldu. 

          Mesleki hayatınızda karşılaştığınız hasta profillerinden en akılda kalıcı, 
sizi etkileyen ya da ilginç hasta anınız var mı? 
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İlham aldığınız birisi var mı? Varsa kimdir?
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Kariyerinizde etkili olan şu ana kadar sizi en çok motive eden şey neydi?
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         Umarım bu röportaj bugünün ve
yarının odyologlarına faydalı olur.
Ülkemizin işini severek yapacağı
insanlara ihtiyacı var. Odyoloji biliminin
herkese, kendisine hitap eden bir çalışma
alanı olanağı sunduğunu düşünüyorum.
Umarım bu röportajı okuyan her
meslektaşım ilgi ve yeteneği ile iç
dünyasında odyoloji bölümünde neler
yapabileceğinin keşfine çıkar. Eğer bunu
yapmayı başarabilirse severek yaptığı işle
hem kendisini mutlu edeceğinden hem
hayatına dokunduğu insanları mutlu
edeceğinden hem de ülkesine faydalı işler
yapacağından en ufak bir şüphem yok.

 

        Sizce odyoloji geleceğin mesleği mi ve odyoloji seçtiğiniz için pişman mısınız? 

            Odyoloji geleceğin olduğu kadar dünün de bugunün de mesleği aslında.
İnsanların farklı alanlardaki becerilerine hitap ederek seveceği alanda çalışmaya
imkan veren nadir bilim dallarından birisi. Örneğin mühendislik alanında ilgi ve
yeteneğe sahip olan birisi işitme cihazları, koklear implant alanlarında veya
bilimsel çalışmaların yazılım ayağında görev olarak kendisine çalışma alanı
yaratabilir. Birilerine bir şeyler öğretmek, bilgi paylaşmak, insanların hayatına
dokunarak gelişim süreçlerini takip etmek gibi eğitim ayağında ilgi ve yeteneği
olan birisi işitsel rehabilitasyon alanında çalışma olanağına sahip olabilir. Müziğe
ilgisi olan birisi müzikal algı alanında işitsel eğitim ve akademik çalışmalar
yapabilir. Sağlık alanında çalışmak, insanlarla doğrudan iletişim kurup klinik
olarak tanı ve tedavi süreçlerinde rol almak isterse özellikle tinnitus ,vestibüler
gibi alanlarda klinisyen olarak çalışmalarına devam edebilir. Örnekler
artırılabilir ancak sonuç olarak bakıldığında odyoloji, çok farklı alanlarda ilgi ve
yeteneğe sahip insanlara sevdiği işi yapabilme olanağı sağlayan nadir bilim
dallarından bir tanesi. Ben hem klinik hem bilimsel olarak çalışmaktan zevk
aldığımdan ayrıca edindiğim tecrübeleri sürekli paylaşma fırsatı bulduğumdan bu
bölüm benim için biçilmiş kaftan değerinde. Öyle ki insanlarda sıklıkla Pazartesi
sendromu olurken ben de hafta sona erdiği için Cuma sendromu oluyor :)
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          Röportaj hakkında düşüncelerini
ve eklemek istedikleriniz var mı?
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    Temporal kemiğin
malformasyonları 1/10-20 bin
oranındadır. Genellikle mikrotia
veya auricula yokluğu, orta ve iç
kulak anomalileriyle birlikte
görülür. DKY atrezileri genelde
kemiktedir.

    Erkeklerde ve sağ kulakta
daha fazladır. Çoğunlukla
unilateraldir. Mobius, Klippel-
Feil, Digeorge, Treacher-Colins
gibi sendromlarla birlikte olma
ihtimali sıktır. 

    Olguların fizik muayenesi
yapıldıktan sonra radyolojik ve
odyolojik değerlendirme yapılır.
Çift taraflı atrezik olgularda
kemik ABR testi yapılmalıdır.
Genelde kemik yolu normaldir
ve hava yolunda yaklaşık 50-60
dB kayıp vardır.

MEATUS ACUSTİCUS EXTERNUSMEATUS ACUSTİCUS EXTERNUS
PATOLOJİLERİPATOLOJİLERİ

DKY AtrezisiDKY Atrezisi

Bilateral atrezilerde yeterli
kulak kepçesi varsa çift

taraflı kulak arkası kemik
yolu işitme cihazı takılması
önerilir. Olguların çoğunda

mikrotia problemi olduğu için
kemiğe implante edilebilen

işitme cihazların bant formu
kullanılmaya başlanmalıdır.

Tek taraflı atrezilerdeyse
karşı kulak testleri normalse

genellikle işitme cihazı
kullanmadan hasta 6 aylık
kontrollere çağrılmalıdır.

Ameliyatın 6-9 yaş arasında
yapılması uygundur.

    

Tedavi
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    Serümen, DKY kartilaj
kısmındaki glandların
sekresyonlarıyla deskuame
keratin tabakalarının bir
karışımıdır. Epitel
döküntülerden meydana gelen
epitel buşonlar, kirli beyaz
renkte ve serttir. Serümen
buşonları ise; kahverengi
görünümünde olup, kıvam ve
içeriğine göre sert ve yumuşak
olabilir.
   
    Normalde çene hareketiyle
kanaldan atılır. Tıkaç oluşumu,
serümenin aşırı oluşumu sonucu
ortaya çıkar. Ekzositoz, kıllı
kulak yolu, dar DKY, osteom ve
işitme cihazları buşon
oluşumunu kolaylaştırır. İşitme
kaybı kanalın tam olarak
tıkandığı durumlarda oluşur.
Semptomlar duş ve yüzme
sırasında buşonun su çekerek
kanalı tıkadığında ani olabilir.
Öksürük, kulak çınlaması,
kulak ağrısı ve vertigoya neden
olabilir.

BuşonBuşon

Özellikle odyolojik testlerin
güvenirliği açısından test

öncesi tüm olguların buşon
açısından değerlendirilmesi

gerekir. Buşonun varlığı yanlış
test sonuçlarını elde etmemize

yol açabilir. Buşon
temizliğinden sonra teste

alınmalıdır. 
Buşon tedavisinde

serüminolitiklerin kullanımı
sonrasında buşon lavajı yapılır.
Serüminolitik olarak gliserin,
oksijenli su, %10’luk sodyum

bikarbonat kullanılabilir.
Olguların daha önce tespit

edilmiş kulak zarı
perforasyonu olup olmadığı

sorgulanmalıdır. Perforasyon
olan olgularda gliserin yerine
oksijenli su tercih edilmelidir.

    

Resim 9
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    Çocuklarda, debil ve mental
retarde olgularda yaygın olarak
görülür. En sık görülen
semptomlar kulak ağrısı, kulak
akıntısı, refleks öksürük, o
taraftaki kulakta iletim tipi
işitme kaybı ve kulakta
dolgunluk hissidir.

    Canlı böcekler nadiren
DKY’ye girerek irritasyona
sebep olurlar. Öncelikle canlı
böcek, alkol ya da lidokain
solüsyon ile öldürüldükten sonra
çıkarılmalıdır. 

    Çoğunlukla, oyuncak
parçacıkları, taş-çakıl gibi sert
materyaller olabileceği gibi
organik materyaller de (nohut,
fasulye gibi) olabilirler.

    

Yabancı CisimYabancı Cisim

Aspiratör, alligatör, buşon
küreti ve hook yardımıyla

çıkarılabilir. Başarısız
çıkarma işlemi sonrasında

DKY’de oluşabilecek ödem,
yabancı cismin TM’a doğru

kaymasına yol açabilir, böyle
durumlarda anestezi altında

çıkarılması gerekebilir.
    

Tedavi

    Doğada uyurken kulağınıza börtü böcek girdiği oldu mu hiç?
Ya da çocukken küçücük oyuncaklarınızın kulağınıza kaçtığı?

Resim 10
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    DKY cildinin sıkıca alttaki
dokulara yapışık olması,
salgılanan serümen, lizozim,
asidik yapı (pH:6.5-6.8) ve
deskuame epitelin laterale
doğru hareketli olması
enfeksiyon için bir
koruyucudur.
   
    Ancak DKY cildinin ince
olması, sıcak, karanlık ve
nemli olma eğilimi, kalın
kıllar, kemik ve kartilaj
bölüm arasındaki birleşme
noktasında bulunan kıvrım
enfeksiyonlara zemin
hazırlar. DKY’nin sürekli
kulak temizleme araçları ile
temizlenmesi DKY’nin
koruyan sekresyonların
rolünü ortadan kaldırır.

     Yaşla birlikte, DKY
cildinin deri altı dokusunun
atrofisine bağlı olarak deri
incelir ve bezlerin salgısı
azalır. Bu yüzden yaşlılarda
serümen daha sert ve azdır.

EnfeksiyonlarEnfeksiyonlar

İnflamatuar reaksiyonlardan 
dolayı DKY’deki daralma ya 

da obstrüksiyon değişen 
derecede iletim tipi işitme 

kaybına neden olur. 
DKY çapı 3 mm oluncaya 

kadar belirgin işitme kaybı 
olmaz. Bu seviyede önce 

yüksek frekansları tutan, daha 
sonra alçak frekansları da 

tutan işitme kaybı görülür. 
    

    Kulak enfeksiyonu
geçirmeden kara kış geldi

denir mi hiç?

Resim 11
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    Akut, bakteriyel DKY
enfeksiyonudur. En sık görülen
etken ajan "pseudomonas
aeruginosa"dır. Erken dönemde
kulak ağrısı, kulakta akıntı ve
dolgunluk hissi olup, ileri
dönemde işitme kaybı şikâyeti
yapar.

    Muayenede auricula hareketi
ile hastanın ağrı duyması,
DKY’nin ödemli ve hiperemik
görünümde olması tanı
koydurucudur. DKY’deki ödem
timpanik membranın
değerlendirilmesine izin
vermeyebilir.    

25

Akut Otitis EksternaAkut Otitis Eksterna

Tedavide DKY temizliği,
topikal antibiyotikler ve
anti inflamatuar tedavi
verilir. Ek olarak oral
antibiyotikler tedaviye

eklenir. Hastanın
kulağını sudan koruması

önerilir.     

Tedavi

Ramsey Hunt SendromuRamsey Hunt Sendromu
    Dış kulak yolunun "herpes zoster
otikus"u viral enfeksiyonudur. DKY ve
conchada veziküler ve kabuklanma
gösteren lezyonlar, lezyon bölgesinde
ağrı, fasiyal paralizi ve işitme kaybı
görülmektedir. Bu hastalara oral
steroid, B vitavimini ve anti inflamatuar
tedavi verilir.  

Resim 12

Resim 13



  
        Ayrıca serumen adlı kulak salgısının da kulakAyrıca serumen adlı kulak salgısının da kulak
  içinden alınmasına neden olarak kulak zarınıiçinden alınmasına neden olarak kulak zarını  
toz gibi dışarıdan gelecek yabancı partikülleretoz gibi dışarıdan gelecek yabancı partiküllere

  karşı savunmasız bırakır.karşı savunmasız bırakır.

KULAKKULAKKULAK      ÇUBUĞUÇUBUĞUÇUBUĞU      BENZERİBENZERİBENZERİ      TEMİZLİKTEMİZLİKTEMİZLİK
   GEREÇLERİNİNGEREÇLERİNİNGEREÇLERİNİN      KULAKKULAKKULAK      DELİĞİNEDELİĞİNEDELİĞİNE   

   SOKULMASI,SOKULMASI,SOKULMASI,   
BUŞONUNBUŞONUNBUŞONUN      KULAKKULAKKULAK      ZARINAZARINAZARINA      DOĞRUDOĞRUDOĞRU   

İTİLMESİNEİTİLMESİNEİTİLMESİNE      YOLYOLYOL      AÇAR.AÇAR.AÇAR.      ENFEKSİYONENFEKSİYONENFEKSİYON      RİSKİNİRİSKİNİRİSKİNİ   
ARTTIRIRARTTIRIRARTTIRIR      VEVEVE      KULAĞINKULAĞINKULAĞIN      DOĞALDOĞALDOĞAL      BİRBİRBİR      SÜREÇSÜREÇSÜREÇ

   İÇİNDEİÇİNDEİÇİNDE      BUŞONUBUŞONUBUŞONU      KULAKKULAKKULAK      DIŞINADIŞINADIŞINA
   ATMASINIATMASINIATMASINI      ZORLAŞTIRIR.ZORLAŞTIRIR.ZORLAŞTIRIR.   

Çizim: Tuğçe KOYUNCU'ya  aittir.

Yazar: Z. POLAT
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    Bilinenin aksine
kulak çubuğu, kulağın
iç kısmını temizlemek

için değil; kulak
kepçesinde bulunan

kıvrımların
temizlenmesi için
kullanılmalıdır.



İŞİTMEİŞİTME    CİHAZICİHAZI  
  DESTANSIDESTANSI    YOLCULUĞUYOLCULUĞU

Eli Kulağın
Arkasına Koyma/

Hayvan
Boynuzları

Amaç: Auricula'nın ses
toplama fonksiyonunu

arttırmak. 5-10 dB'lik bir
kazanç sağlar.

..
Akustik Fan/Yelpaze

Kemik yoluyla işitmeyi
amaçlayan sert bir maddeden
oluşturulan ilk işitme cihazı

yapıldı .  Bu cihazın bir köşesi
dişlere tutularak titreşen metalin
kafa kemiklerini titreştirmesi ve
böylelikle iç kulağa işitsel olarak

uyarılması sağlanmıştır.

1902

Karbon İşitme
Cihazı

Miller Reese
Hutchison, bir karbon

vericiden zayıf bir
sinyal ve radyo frekans

sinyalleri ile seste
kullanılan elektrik
akımı için güçlü bir

sinyal oluşturmuştur. 

Karbon Transmitter
 Alexander Graham Bell carbon

transmitterler üzerinde çalışmaya
başlamıştır. İşitme kaybı olan

üzerine annesi ve eşine yardımcı
olabilmek için elektrikle çalışan bir
işitme cihazı yapmayı amaçlarken

çalışmaları sonucunda işitme cihazı
yerine telefonu keşfetmiştir.

Akustik Taht
FC Rein tarafından

Portekiz Kralı VI. John
için yaratılmıştır.

King'in sandalyesi,
koltuğun altına gizlenmiş
büyük bir alıcı aparatla

donatılmıştı.

1819 1879

Ear Trumper
Bu cihazlar işitme cihazı

için bir başlangıçtır. 10-20
dB'lik kazanç sağlar.

1634 1876
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Yazar: Z. POLAT



Transistörlü
İşitme Cihazı

Transistör cihazlarının
voltaj gereksinimleri

daha düşüktür ve vakum
tüplerinden çok daha
küçüktür. Bu, işitme
cihazlarının önemli

ölçüde küçültülmesine
izin verir.

Metal Dedektörler
Samuel Ruben, metal

dedektörler, cephaneler ve
telsizler gibi asker  uygulamalar
için yararlı olan dengeli bir cıva
hücresi geliştirdi. İkinci Dünya
Savaşı'ndan sonra, pil sistem

işitme cihazları gibi küçük
elektronik cihazlara kabul edildi.

 İşitme Cihazı
Oticon, ilk tam
otomatik işitme

cihazını piyasaya
sürdü. 'Multifocus'un

ses kontrolü veya
program düğmesi

yoktu ve kullanıcıdan
herhangi bir girdi
gerektirmeyen ilk
işitme cihazıydı.

Kulak İçi
İşitme Cihazı

D-10 Magic Ear
piyasaya sürüldü -

tüm elektronik
bileşenleri bir kulak
kalıbına takılan bir

kabukta gizledi.

Vakum Tüplü
İşitme Cihazı

Deniz mühendisi Earl C.
Hanson tarafından vakum
tüplü işitme cihazı patenti
alınmıştır. Hanson, yedi
kilo ağırlığında işitme
cihazı ile taşınabilen

durumuna getirmiştir.

28
28

1991

1955

1950

19461920

Esha Phonophor
İşitme cihazlarının
elektronik olarak
güçlendirilen ilk

üretimini Berlin'de
Siemens şirketi "Esha

Phonophor" adıyla
büyük olmasına rağmen,

kulağa uyacak
büyüklükte bir

hoparlöre sahip olarak
seri üretime geçmiştir.

1913

Vakum 
 Tüpleri
Daha küçük,

giyilebilir vakumlu
tüp işitme 

 cihazlarına olanak
tanıyıp, başarılı bir

şekilde
küçültülmüştür.

1934
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 SAĞ SOL

Hava Yolu SSO 94 99

Kemik Yolu SSO 56 56

Konuşmayı Alma
Eşiği - SRT (dB) 95 90

Konuşmayı Ayırt 
Etme Eşiği - SD

(%)
TP TP

1 MİKROTİA - ATREZİK KULAK
Hasta adı - soyadı : N. K.
Yaş : 18 
Cinsiyet: Kadın

 
Doğuştan işitme kaybı var.
3 senedir sağ kulakta işitme cihazı kullanıyor.
Sağ mikrotia (küçük kulak), sol kulak atrezik.
Sağ kulağında akıntı var. Kokusuz ve sarı renkli. Ağrı yok.
Çenesinde de sorun olduğunu söylüyor.
Hasta çok fazla konuşamıyor ama konuşulanları anlayabiliyor.
Çınlama şikayeti yok.
Kulakta dolgunluk ve basınç hissi yok.
KBB tarafından temporal BT istenmiş.

Aile Hikayesi : Babaannesinde doğuştan işitme kaybı mevcut.
Tıbbi Hikaye: Ek hastalığı ve ilaç kullanımı yok.
Odyolojik Geçmiş : Konjenital işitme kaybı mevcut.

                ODYOLOJİK SONUÇ VE TAKİP
Bilateral çok ileri derecede Mikst tip işitme kaybı mevcuttur. Konuşma
testlerinde sadece sese tepkisi değerlendirildi.

Şikayetleri:

Yazarlar:  A. ARIKAN, R. AKALP 
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Kulak
Kanalı

Volümü

Orta
Kulak
Basıncı

Komplians
Timpanogram

Tipi 

SAĞ     

SOL 0.7 ml -6 daPa 0.8 Tip A

DIŞ KULAK YOLU ATREZİSİDIŞ KULAK YOLU ATREZİSİ  

 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Sağ ipsilateral     

Sol İpsilateral 85 80 85 85

Sağ Kontralateral     

Sol Kontralateral     

Hasta adı - soyadı : Z. K .
Yaş : 38 
Cinsiyet: Kadın

2

Tıbbi Hikaye : Sağ kulak yolu kapalı..
 

A K U S T İ K  R E F L E K S  E Ş İ K L E R İ
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 SAĞ SOL

Hava Yolu SSO 93 40

Kemik Yolu SSO 40 16

Konuşmayı Alma 
Eşiği - SRT (dB)

 90 dBHL
( 70 maske) 15 dB HL

Konuşmayı Ayırt
Etme Skoru - SD

(%)

%32
100 dBHL [70] 

 

%92
50 dBHL

ODYOLOJİK SONUÇ VE TAKİP
Sol kulakta çok hafif derecede SNİK olup sağ kulakta çok ileri derecede
MİKST tip işitme kaybı mevcuttur.
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Partilerde CoşupPartilerde Coşup    EğlenirkenEğlenirken    Kulaklarımız Kulaklarımız   
DaDa    BizimleBizimle    BirlikteBirlikte    EğleniyorEğleniyor    Mu?Mu?

Biliyoruz ki, bu gibi etkinliklerde yer almak
bir yandan sosyal bağları güçlendirirken

bir yandan da ruhu tatmin etmekte.
Amacımız sizleri bu eğlenceden mahrum

etmek değil elbette. Sadece sağlık açısından
değerlendirmenin faydalı olacağı

kanaatindeyiz.

 

Akıllardaki asıl soru
konserde veya

partide ne kadar
sese maruz

kaldığımız değil mi?
Bunun cevabını
yaklaşık  115 dB
olarak versek!

Başınızın değ�l Başınızın değ�l şansınızınşansınızın
döndüğü b�r yıl d�ler�z.döndüğü b�r yıl d�ler�z.

İnsan kulağının duyabildiği
en düşük ses seviyesinin 0

dB iken günlük
konuşmalarımızın 60 dB

olduğunu biliyor muydun?



-33-

Adamson, PA (1995). Strecker HD. Otoplasty techniques. Facial Plast Surg.
Arıncı, K. (2006). Elhan A. Anatomi kitabı, Ankara: Güneş Kitabevi.
Belgin E, Şahlı AS. (2017). Temel odyoloji. Ankara: Güneş tıp kitabevleri.
Cumhur, M. ve Sancak, B. (2008). Fonksyonel anatomi: Baş-boyun ve iç organlar.
Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
Çolpan, B. (2016). İşitme Kayıplarının Etiyolojisi . Temel Odyoloji . Ankara: Güneş
Tıp Kitabevleri.
Ergun, K. M. (2021). Dış Kulak Anatomisi. Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi İçin
Anatomi ve Klinik Uygulamalar. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Gray’s Anatomy 40th Edition, 41st Edn. Amsterdam: Elsevier, 639–661.
Hajnis, K ve Farkas, L.G. (1969). Anthropological record for congenital
developmental defects of the face (especially clefts). Act Chirurg Plastic.
Mozaffari, M., Nash, R., & Tucker, A. S. (2021). Anatomy and development of the
mammalian external auditory canal: implications for understanding canal disease and
deformity. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 8, 1760.
Naiberg, J., Berger, G., and Hawke, M. (1984). The pathologic features of keratosis
obturans and cholesteatoma of the external auditory canal. Arch. Otolaryngol. 110,
690–693.
Shokry, E., & Antoniosi Filho, N. R. (2017). Insights into cerumen and application in
diagnostics: past, present and future prospective. Biochemia Medica, 27(3), 477-491.
Standrig, S., Anand, N., Birch, R., Collins, P., Crossman, A. R., and Gleeson, M.
(2016).
Tekin, E., Ağar, Y., Can, F. K. (2018). Tekrarlayan Auriküler Hematom: Bir Olgu
Sunumu. Erzurum: Arch Clin Exp Med.
Teunissen, E.B. ve Cremers, W.R. (1993). Classification of congenital middle ear
anomalies Report on 144 ears. Ann Otol Rhinol Laryngol.
Türkyılmaz, D. C. (2021). Dış Kulak: Yapı ve Fonksiyon. Odyoloji, Dil ve Konuşma
Terapisi İçin Anatomi ve Klinik Uygulamalar. Ankara : Hacettepe Üniversitesi
Yayınları.
Van Spronsen, E., Geerse, S., Mirck, P. G. B., van der Baan, S., Fokkens, W. J., and
Ebbens, F. A. (2014). The shape of the osseous external auditory canal and its
relationship to chronic external otitis. Otol. Neurotol. 35, 1790–1796.
W., D. Ear Tags. Children's Hospital of Philadelphia:
https://www.chop.edu/conditions-diseases/ear-tags adresinden alındı.
Opr.Dr.Nurten Küçük , İstanbul Üniversitesi İşitme cihazı ders notu

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.



-34-

Resim 1: https://oyster.ignimgs.com/wordpress/stg.ign.com/2017/10/ ASV-1-
720x405.png?fit=bounds&width=1280&height=720, internet adresinden alıntıdır.
Resim 2: https://static01.nyt.com/images/2007/11/29/movies/30diving-600.jpg?
quality=75&auto=webp, internet adresinden alıntıdır.
Resim 3: https://www.doktoryasar.com/wp-content/ uploads/2020/02/bebeklerde-
kep%C3%A7e-kulak-d%C3%BCzeltilebilir.png, internet adresinden alıntıdır.
Resim 4: https://www.hakanbuzoglu.com/images/aksesuar_kulak
/aksesuar_kulak_meme_tragus.jpg, internet adresinden alıntıdır.
Resim 5: https://www.drozcanozturk.com/ konjenital-aural-atrezi-kulagin-dogustan-
gelisim-bozuklugu/, internet adresinden alıntıdır. 
Resim 6: https://mikrotia.com/wp-content/uploads /2021/05/derece-3.jpg, internet
adresinden alıntıdır.
Resim 7: https://nhsrcindia.org/sites/ default/files/2022-09/ENT%20Care%20for
%20MO%20Management%20of%20Common%20Ear%20Disorders.pdf, internet
adresinden alıntıdır.
Resim 8: https://metokondri.com/wp-content/uploads/2020 /09/1a.jpg, internet
adresinden alıntıdır.
Resim 9: https://www.cevrehastanesi.com.tr/upload /icerik/kulak-kiribuson_
20180122171700.jpg, internet adresinden alıntıdır.
Resim 10: https://i.dha.com.tr/i/dha/75/800x450/61838cfa45d2a01ab 04d4b44,
internet adresinden alıntıdır.
Resim 11: https://basarihastanesi.com/makale/ orta-kulak-iltihabi/, internet
adresinden alıntıdır.
Resim 12: https://metokondri.com/wp-content/uploads/2018/07 /omed-1-
513x525.jpg, internet adresinden alıntıdır.
Resim 13: https://www.mayoclinic.org/-/media/kcms/gbs/ patient-consumer/images/
2016/10/20/20/32/r7_facialparalysis-8col.jpg, internet adresinden alıntıdır.
Resim 14: https://www.ao.pr.it/protesi-acustiche-le-novita-previste-dal-3-di-aprile/,
internet adresinden alıntıdır.
Resim 15: https://beckerexhibits.wustl.edu/did/19thcent/part2.htm, internet
adresinden alıntıdır.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Görsel KaynaklarGörsel Kaynaklar



-35-

Görsel KaynaklarGörsel Kaynaklar
16. Resim 16: https://gavsispanel.gelisim.edu.tr/Document/nkucuk/20210415102843484
_2d8bffeb-64db-4cdb-b73c-d2bfab1f11c9.pdf, internet adresinden alıntıdır.
17. Resim 17: https://www.uab.edu/amhs/virtual-exhibits/feick-bros-catalogue-of-
surgical-instruments, internet adresinden alıntıdır.
18. Resim 18: https://www.karar.com/teknoloji-haberleri/graham-bell-ilk-telefon-
gorusmesini-146-yil-once-gerceklestirdi-1655451, internet adresinden alıntıdır.
19. Resim 19: https://hipokratist.com/isitme-cihazlari/, internet adresinden alıntıdır.
20. Resim 20: https://hipokratist.com/wp-content/uploads/2019/05/Esha-Phonophor-
150x150.jpg, internet adresinden alıntıdır.
21. Resim 21: https://gavsispanel.gelisim.edu.tr/Document/nkucuk/20210415102843484
_2d8bffeb-64db-4cdb-b73c-d2bfab1f11c9.pdf, internet adresinden alıntıdır.
22. Resim 22: https://makezine.com/article/technology/transistors-first-family/, internet
adresinden alıntıdır.
23. Resim 23: https://gavsispanel.gelisim.edu.tr/Document/nkucuk/20210415102843484
_2d8bffeb-64db-4cdb-b73c-d2bfab1f11c9.pdf, internet adresinden alıntıdır.
24. Resim 24: https://gavsispanel.gelisim.edu.tr/Document/nkucuk/20210415102843484
_2d8bffeb-64db-4cdb-b73c-d2bfab1f11c9.pdf, internet adresinden alıntıdır.
25. Resim 25: https://gavsispanel.gelisim.edu.tr/Document/nkucuk/20210415102843484
_2d8bffeb-64db-4cdb-b73c-d2bfab1f11c9.pdf, internet adresinden alıntıdır.
26. Resim 26: https://beckerexhibits.wustl.edu/did/images1/VC703215_large.jpg, internet
adresinden alıntıdır.


