
ODYOLOG OLMAYA
 BİR KALA

1. Geç�rd�ğ�n�z 4 seneye artı ve eks�ler�yle değerlend�rme yapar mısınız?

En büyük eksisi nasıl bu kadar hızlı geçtiğini anlayamamamdı. Her şeyde olduğu gibi bu 4 yılın da kendine
göre zorlukları, stresleri vardı ki buradan klinik sınavlarına selam göndermek isterim. Ama bir o kadar da
keyifli anları vardı. Bölümümüz küçük bir aile aslında, hocalarımızla her an iletişimde olmamız, herkesin
birbirini ismen tanıyacak kadar yakın ilişkilerde bulunması bence en büyük artılarımızdan biriydi. 

GİZEM TUNCER

Tabii ki artı ve eksileri olan dört sene geçirdim. 3. sınıfa kadar hoca değişiklikleri olduğu için odaklanma
sıkıntısı yaşadığımı söyleyebilirim fakat her biri birbirinden değerli hocalar olduğu için farklı bilgiler
öğrenmiş olmamı da artı yönü olarak değerlendirebilirim. Okulumuzda hasta akışı olmadığından gözlem
yapamadığımız için bu durumun benim için eksi bir durum olduğunu düşünüyorum fakat gönüllü staj için
okulumuzun sigorta yapıyor olması bizim için artı bir durum. Yine de okulumuzda sürekli hasta akışı
olmasını daha çok isterdim. 

ALEYNA GÖNCÜ

İlk aklıma gelen kurduğum sağlam arkadaşlıklar ve ortamımız oldu. Didem Hoca’nın önderliğinde kurulan
komisyon grubuna dahil olmak büyük bir artıyken gruptan çıkarılarak eksiye döndürdüm. Bu da böyle bir
anımdı.

 TUNÇ GÜVEN

2. Odyoloj� bölümünü terc�h edecek olanlara ve bu bölümü okuyan
arkadaşlarımıza tavs�yeler�n�z nelerd�r?

Öncelikle yabancı dillerini geliştirmelerini ve bol bol makale çevirmelerini tavsiye ederim. Derslere
çalışırken de ezbere öğrenme yerine konuları mantığa oturtmaları daha kolay ve kalıcı bir öğrenmeyi
sağlayabilir. 

ALİHAN KIYILI

Bu bölümü okuyan ve okuyacak arkadaşlara en büyük tavsiyem pratik bilgilere çok önem vermeleri. Teorik
bilgiye göre pratik bilginin daha çok işlerine yarayacağını düşünüyorum. 

TUNÇ GÜVEN

Bölümü tercih etmeden önce araştıran arkadaşlarımız genel olarak şunları duyarlar: Yeni bir bölüm, iş
olanağı çok fazla, maaşı gayet makul. Bölümün içine girdiklerinde çoğunlukla iş bulamıyoruz, atamalar çok
az gibi mezun kişilerin sorunlarına şahit olacaklar. Bunun sizin enerjinizi ve kendinize olan inancınızı
zedelemesine izin vermeyin. Alanınıza sımsıkı sarılın ve elinizden geleni yapın inanıyorum ki hak ettiğiniz
yere ulaşacaksınız. Unutmayın seçimlerimizin sonuçlarını yaşarız. 

NESLİHAN BAYRAK

S A Y F A  2 7 B U Ş O N  D E R G İ S İ



3. Üsküdar Odyoloj� olarak yapılan etk�nl�kler s�ze neler kattı? En key�f
aldığınız etk�nl�k hang�s�yd�?
Gerek Salı Seminerleri gerekse diğer etkinlikler genel anlamda eksiklerimizi giderecek ve mezun
olduğumuzda ilerleyeceğimiz yolda yol gösterici nitelikte olduğu için meslek hayatına bizi hazırladı. En
keyif aldığım etkinlik "Prof. Dr. Ferda Akdaş feat. Hürol Erişçi" etkinliğiydi.

GÜLESER TAHTALIOĞLU

Bildiğiniz gibi her hafta çeşitli konular ve farklı kişiler ile yapılan etkinlikler konuları pekiştirmemize ve
olaylara farklı açıdan bakmamıza yardımcı oldu. Büyük etkinlikler ise olayın başka bir boyutuydu. Benim en
keyif aldığım etkinlik 2019 yılında Egger ile düzenlenen "Kulak İzi ve Kulak Kalıbı Semineri" idi. Hem
izlemesi hem de öğrenmesi zevkliydi. 

ALİHAN KIYILI
 

Biz bölüm olarak çok aktif ve eğlenceli bir bölümüz. En bilimsel etkinliklerimizde bile eğlenceyi hiç
unutmuyoruz ve bu durumu çok seviyorum. Bir etkinlik seçecek olsaydım geleneksel Salı
Seminerlerimizden "Vestibüler Rehabilitasyonda Yenilikler" etkinliği olurdu. VNG gözlüğünü takıp yükseklik
korkusu simülasyonu yaptığımız bölüm benim için güzel ve eğlenceli bir deneyim olmuştu.

GİZEM TUNCER

4. Bölüme gelm�ş olduğunuz düşünceyle şuank� düşünce arasında fark
var mı? Varsa ned�r?
Tabii ki çok fazla var hatta 3. sınıfa kadar her sene, 3. sınıftan sonra her dönem fikrim değişti. Fikrimin
değişmesine tanıştığım insanlar, iletişim kurduğum hocalarım ve staj yaptığım yerler neden oldu. Okula
başlamadan önce odyoloji hakkındaki bilgim sınırlıydı. Türkiye’de yeni bir bölüm olduğunu ve bölümde bir
sürü açık olduğunu düşünüyordum.  Sadece işitme kaybı yaşayan insanlara test yapacağımızı
zannediyordum. Okula başladığımda bölümün aslında bundan ibaret olmadığını "odyolojinin bir derya
olduğunu” öğrendim. Odyoloji benim beklentimi karşılamamalıydı, ben onun için bir şeyler yapmalıydım.

Bu düşünceyle daha 1. sınıfta makale okumaya çalışıyordum. Ama yıllar geçtikçe bu idealistlik yerini iş
bulma kaygısına ve "boşuna çabalıyoruz" düşüncelerine bıraktı. Son yıllarda tanıştığım insanlardan, staj
yaptığım yerlerden dolayı böyle düşünmüyorum. 

GİZEM ŞEKER
 

Açıkçası bölüme gelirken bir endişem vardı. Ülkemizde hala daha yeni ve kendisine yer açmaya çalışan bir
bölüm iken dört sene öncesinde ne kadar yeni olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Aslında yeni olmasından
duyduğum endişeden çok bölümde mezun olmaya yaklaştıkça bu endişenin devam etmesinden
korkuyordum ama kendinizi bölüm adına geliştirmeye çalışırsanız, bölümünüzü severseniz ve umutlu
olursanız bu gibi kötü duyguların geçtiğini gördüm. Dört sene öncesiyle şimdi arasında bu yüzden fark var
diyebilirim.

 FURKAN YAŞAR

5. Staj dönem�nde yaşadığınız zorluklar nelerd�r? İlg�nç b�r anla
karşılaştığınız oldu mu?
Kendi adıma odyometride iken stajı kendimiz ayarladığımız için oldukça zorlandım. Ama şu an stajı okul
ayarladığı için o konuda rahattık.  İlginç olarak da bir iki hastayı sanırım hiç unutmayacağım ve meslek
hayatımda bu tür olaylarla karşılaşacağımı düşünüyorum. 

Staj dönemlerim genel olarak çok güzeldi. Birçok farklı odyoloji alanında stajımı yaptım ve her gittiğim
yerden deneyim kazandığımı düşünüyorum. İlginç bir anım ise staj için halk sağlığı merkezine gittiğimizde
bizi hemşire olarak yönlendirip hastalara iğne vurulurken gözlem yapmamızdı, asla kendimizi açıklamamıza
izin verilmemişti. Gerçekten ben ve arkadaşım için baya komik bir gündü. 

Teorikte her şeyi biliyor gibi hissediyoruz ama sahaya çıkınca evdeki hesap çarşıya uymuyor. Stajda dört
senedir her detayını bildiğim saf ses testini ilk defa gerçek bir hastaya yapmaya kalktığımda beynim adeta
boş bir A4 kağıdına dönmüştü. Meslekte heyecanı kaybetmemek önemlidir ama dengelemek daha
önemlidir. 

EFNAN AKKULAK
 

ALEYNA GÖNCÜ
 

GİZEM ŞEKER



Bilinmeyenleri tartıştığımızda, hakkında fikir yürütüp hocalarımız ve arkadaşlarımızla paylaştığımızda, işte
tam o aydınlanma anında kendimi bu bölüme ait hissettim. Biraz daha duygusal düşünecek olursam, ilk
kez annesinin sesini duyan çocuğun videosunu izlerken de bu hissi yaşamıştım. İnsanlara yardım
edebilmek ve onların mutlu olduklarını görmek iyi ki bu bölümdeyim dedirtiyor. 

Aslında kendimi sürekli bu bölüme ait hissettim ama iyi ki bu bölümdeyim dediğim, rehabilitasyon
merkezinde koklear implantlı çocuğun gözlem yapmaya girdiğim dersten sonra bana çiçek getirmesiydi.

2. sınıfta elektrofizyoloji ve vestibüler derslerini aldıktan sonra kendimi bu bölüme ait hissettim demem
yanlış olmaz.

ÖZNUR ÇAVUŞ
 

ALEYNA GÖNCÜ
 

FURKAN YAŞAR
 

Bu dört senenin özellikle son senesini yani "odyolog olmaya bir kala” yı kendimi geliştirerek geçirdiğim için
hazır hissediyorum. Aslına bakarsanız daha çok heyecanlıyım çünkü çeşitlilik açısından birçok çalışma
alanımız var, bunun haricinde istediğimiz çalışma alanları da var ama önümüzde kesin bir şey
olmamasından dolayı heyecanla bekliyoruz geleceğimizi. Bu durumu korku değil de heyecan olarak
görmek de az önce bahsettiğim kendimi geliştirdiğim yönlerimden biri. Umutlu olmayı tekrar tavsiye
ediyorum size ve arkadaşlara. 

Yoğun, bir o kadar da keyifli geçen eğitim sürecinin ardından "iyi ki Odyoloji" diyebilmenin mutluluğu
içerisindeyim. Severek yapabileceğim bir mesleğim olduğu için şanslıyım. Aynı zamanda öğrencilik
hayatımın bitmesi gerçeğiyle yüzleştiğim bu süreçte kullandığım devamsızlık haklarımın pişmanlığını
yaşamıyor değilim. Tabii son dönemi evde geçirmek zorunda kaldığımız için böyle mezun olmanın bir
burukluğu da var. 

Okul, okumak, öğrencilik çok güzel. Daha bitmeden özledim bile. Bitecek olmasına üzülürken bir yandan
da daha çok tecrübe sahibi olabileceğim, aslında daha çok öğreneceğim ve kendimi geliştireceğim
zamanlara çok az kaldı. Kendimi böyle teselli ediyorum. 

Bu bölümün bu camianın ufacık da olsa bir parçası olduğum için mutluluk diyorum. Sahaya çıktığımda da
her an kendimi daha ileriye taşımaya gayret göstereceğime inanıyorum. 

FURKAN YAŞAR
 

GÜLESER TAHTALIOĞLU
 

 ÖZNUR ÇAVUŞ
 

NESLİHAN BAYRAK

6. Hang� anda kend�n�z� bu bölüme a�t h�ssett�n�z?

7. “Odyolog olmaya b�r kala”  h�sler�n�z nelerd�r?
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